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Sammandrag:  

Syftet med avhandlingen att framställa kraven för riskfaktorer i IPO-prospekt. 
Avhandlingens metod är kontextbunden och praktiskt inriktad. Grunden för 
forskningsmetoden är rättsdogmatisk. Den kompletteras med ekonomiska synpunkter 
och forskningsresultat inom behavioristiska vetenskaper. Sammanjämkandet av 
praktiska synpunkter och beaktandet av forskningsfrågan sker genom att tillämpa en 
praktisk synvinkel, som tar sitt uttryck genom en användarvänlig rättsvetenskaplig 
metod. 

Riskfaktorer framför osäker information om möjliga framtida händelseförlopp som kan 
ha en väsentlig negativ inverkan på emittenten och därigenom investerares investerade 
kapital. Målgruppsinvesteraren beträffande prospektinformation bör ses som en icke-
professionell investerarare, som i allmänhet strävar efter att agera rationellt i enlighet 
med sina ekonomiska intressen, men på grund av sina mänskliga egenskaper inte alltid 
lyckas. Oksaharju och Salo erbjuder en modell som möjliggör ett emittent- och 
målgruppsmedvetet sätt för urskiljandet av väsentlig information. 

Utöver prospektförordningen bör man beakta ESMAs riktlinjer samt tidigare praxis i 
offentliggjorda prospekt. De centrala kraven som berör alla riskfaktorer är väsentlighet 
och specifika drag. Väsentlighetstestet i artikel 16(1) i prospektförordningen ställer både 
en positiv och negativ informationsskyldighet. Den kräver att emittenter inte ska 
utelämna väsentlig information och fungerar som ett filter som sållar bort överflödig 
information. Riskfaktorer bör därtill etablera en tydlig och direkt koppling mellan 
riskfaktorn och emittenten och riskfaktorer bör utarbetas specifikt för den enskilda 
emittenten. Det finns också samband mellan specificitet och väsentlighet. Information 
som är anpassad för emittentens specifika drag utgör väsentlig information för 
investerare. 

Förutom att risker identifieras och återges måste de även presenteras på ett förståeligt 
sätt. Detta sker bland annat genom en tydlig kategorisering av riskerna samt beaktande 
av kraven för begriplighet i artikel 37 i kommissionens delegerade förordning (EU) 
2019/980. Riskfaktorer ska inte enbart kopieras från andra dokument. Det måste alltså 
ske en tillbörlig balansering mellan utnyttjande av standardartiga formuleringar och 
tillräckligt beaktande av emittentens karaktäristiska egenskaper och omständigheter. 
Riskfaktorerna bör inledas på en generell nivå och därefter gå vidare till alltmer 
konkreta nivåer för att ge en tydlig uppfattning av riskens natur, det kausala 
händelseförloppet som leder till att risker realiseras samt deras konkreta resultat. 

Nyckelord: Prospekt, emittent, risk, börslistning, IPO 
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1. INLEDNING 

1.1 Vad är prospekt? 

Då ett bolag erbjuder sina värdepapper till allmänheten eller då dess värdepapper tas upp till 

handel på en reglerad marknad1 måste bolaget offentliggöra ett prospekt. Ett prospekt är ett 

dokument som innehåller information om bolaget som emitterar värdepapper till allmänheten 

(emittenten). Det omfattar beskrivningar av emittentens verksamhet, ledning, finansiella 

position och framtidsutsikter samt egenskaperna hos dennes värdepapper. Emittenten bör i 

prospektet även redogöra för risker förknippade med sin verksamhet. 

Tidigare reglerades offentliggörandet och innehållet av prospekt inom EU av 

prospektdirektivet samt kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. I samband med 

tillämpandet av direktivet uppstod dock vissa problem som hänförde sig till presentationen av 

riskfaktorer i prospekt. Riskfaktorer användes ofta som ett sätt för att lindra ansvarsrisker 

utan att nödvändigtvis framföra klara och koncisa förklaringar av specifika risker för 

emittenten. Riskfaktorer uppfattades som speciellt svårförståeliga för icke-professionella 

investerare, bland annat på grund av vaga, generella, komplexa eller förmildrande 

formuleringar.2 Det fanns alltså ett tydligt behov av att instifta harmoniserade regler som 

garanterar ett likvärdigt investerarskydd inom hela unionen.3 

Den 30 november 2015 föreslog EU-kommissionen därför att ersätta direktivet med en direkt 

tillämpbar förordning. Syftet var bland annat att stifta regler som är skräddarsydda för olika 

emittenters särskilda behov och göra prospekten till ett mer relevant informationsverktyg för 

investerare. Därtill strävade kommissionen efter att minska regleringshinder för att erbjuda 

värdepapper till privata sparare.4 Den nya prospektförordningen fokuserar särskilt på 

betydelsen av riskfaktorer. Syftet är att hindra att riskfaktorer endast skulle tjäna som 

ansvarsfriskrivningar och att de istället skulle fungera som en central källa för relevant 

information för investerare.5 

1.2 Problemformulering och motivering av forskningsfrågan 

Bolag som inte tidigare upprättat prospekt har ett större behov av vägledning än börslistade 

bolag som upprättar prospekt i samband med till exempel nyemissioner av aktier. Därigenom 

                                                        
1 Med andra ord när bolag listar sig på Nasdaq Helsingfors eller någon annan börs. 

2 ESMA 2019a s. 6 punkt 3. Samma problem har uppmärksammats också i högsta domstolens avgörande KKO 

2015:93. Högsta domstolen framför i punkt 45 av sina motiveringar att särskilt konsumentinvesterare sällan 

bekantar sig grundligt med marknadsföringsmaterial som de tillställs beträffande investeringar. 

3 Skäl 27 i prospektförordningen. 

4 Europeiska kommissionen 2015b. 

5 ESMA 2019a s. 6 punkt 4. 
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finns det ett behov att fastställa tydliga riktlinjer för upprättande av riskfaktorer som både 

minskar osäkerheter beträffande regleringskraven för bolag som överväger en börslistning och 

samtidigt tillgodoser investerares informationsbehov på ett tillbörligt sätt. För att tillgodose 

dessa informationsbehov är syftet med denna avhandling att fastställa allmänna riktlinjer och 

tolkningsregler som finska bolag kan utnyttja då de upprättar ett prospekt i samband med sin 

börslistning (en så kallad IPO).6  

Riskfaktorer är den första självständiga delen av prospektet som presenteras efter 

sammanfattningen i finska prospekt,7 vilket är ett tecken på deras centrala betydelse. 

Riskfaktorer har också en särskild betydelse för jurister som deltar i upprättandet av prospekt. 

De är i första hand ansvariga för formuleringen av texten i prospekt och kontrollerar vilken 

information som ska, kan eller inte bör komma med i prospektet. Särskilt fäster jurister stor 

uppmärksamhet på riskfaktorer, för att säkerställa att de så noggrant som möjligt beskriver 

riskerna för emittenten, på ett sätt som kommer investerare till nytta.8 Dessutom är juridisk 

expertis väl lämpad för formulering av risker på ett sätt som erbjuder emittenten det största 

möjliga skyddet mot eventuella sanktioner som skulle basera sig på bristfällig 

informationsgivning.  

Syftet med avhandlingen är därmed att framställa kraven för riskfaktorer, huvudsakligen från 

ett juridiskt perspektiv. Riktlinjerna och tolkningsreglerna i avhandlingen kommer att bygga 

på regleringskrav och vedertagen marknadspraxis som systematiseras till konkreta 

handlingsdirektiv. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas på hur riskfaktorer bör 

uppfylla de av regleringen ställda kraven på väsentlighet och specifika drag.  

Sammanfattningsvis kan mina forskningsfrågor konkretiseras som följande 

1. När uppvisar riskfaktorer som hänför sig till emittenten tillräcklig väsentlighet och 

tillräckligt specifika drag för att inkluderas i prospekt? 

2. Hur ska emittenter i formuleringen av riskfaktorer beakta investerarmålgruppens 

särskilda informationsbehov om risker? 

                                                        
6 IPO är en förkortning av det engelskspråkiga begreppet initial public offering. Detta syftar på en situation där 

värdepapper erbjuds till allmänheten i samband med börsintroduktionen, men det är också möjligt att ett bolag 

listas utan att det i samband med listningen erbjuds några värdepapper. Om börslistningar används även 

begreppen börsintroduktion. Se Örtengren 2017 s. 116. Se även af Sandeberg 2001 s. 32 som använder begreppet 

introduktionsprospekt för både prospekt för inregistrering av aktier vid en börslista (börsprospekt) och som 

används för att emittera värdepapper oberoende av om de börsnoteras eller inte (emissionsprospekt).  

7 Prospekt kan enligt prospektförordningens artikel 6 upprättas som ett sammanhängande eller flera separata 

dokument. Ett prospekt som består av separata dokument består av ett registreringsdokument, en 

värdepappersnot och en sammanfattning. Ett sammanhängande dokument är vanligast. 

8 Se Börsstiftelsen 2016 s. 23. 
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3. Hur bör riskfaktorer i praktiken struktureras och formuleras för att uppfylla 

regleringskraven både enskilt och i förhållande till andra riskfaktorer? 

1.3 Avgränsningar 

Denna avhandling kommer att fokusera enbart på presentationen av riskfaktorer i finska 

listningsprospekt som offentliggörs när bolag börslistas för första gången (ett så kallat IPO-

prospekt). Därmed kommer jag inte att behandla prospekt som berör till exempel 

masskuldebrev eller prospekt som upprättas av bolag som redan har listats på en 

värdepappersbörs, såvida de inte kan anses ha mera allmän relevans för prospektpraxis. 

Avgränsningen till IPO-prospekt kan motiveras genom att behovet av investerarskydd är 

särskilt stort då en emittent erbjuder sina värdepapper till allmänheten för första gången. 

Särskilt betonas riskfaktorernas roll. Även från emittentens synvinkel är prospekt upprättade 

i samband med börslistningar mer riskfyllda. Bolag som listas för första gången har sannolikt 

aldrig tidigare upprättat ett prospekt och har därmed ett stort behov av vägledning.  

Prospektförordningen reglerar presentationen av riskfaktorer som berör både emittenten och 

de värdepapper som erbjuds. Jag har valt att enbart fokusera på risker förknippade med 

emittenten och dennes affärsverksamhet. Risker förknippade med aktierna som erbjuds i 

samband med börsintroduktioner avskiljer sig väldigt lite mellan prospekt och behandlar 

oftast samma teman, som till exempel variation i marknadspris och likviditet, 

intressekonflikter mellan aktieägare samt osäkerhet beträffande framtida dividender eller 

utförandet av börslistningen.9 Deras mera standardiserade natur gör dem mindre intressanta 

för målet med avhandlingen, det vill säga att fastställa vissa generella riktlinjer som också 

möjliggör emittentspecifika variationer.  

Trots att frågan om eventuellt utelämnande av information enligt artikel 18 i 

prospektförordningen skulle vara intressant och kunde anses vara relevant för 

forskningsfrågan, behandlas den inte av processekonomiska skäl. Dessutom är jag inte själv 

medveten om några fall där artikel 18 direkt skulle ha tillämpats. Dess tillämpning kan inte 

heller direkt igenkännas från offentliggjorda prospekt, vilket begränsar möjligheterna för dess 

praktiska analys. 

Riskfaktorer bör enligt prospektförordningen uppfylla tre krav. De måste vara väsentliga och 

specifika för emittenten och dennes värdepapper och bekräftas av prospektets innehåll. 

Avhandlingens syfte är att analysera prospektförordningens krav för presentation av 

riskfaktorer, varmed prospektets övriga innehåll är av mindre betydelse. Dessutom förefaller 

                                                        
9 Se t.ex. Musti Group Oyj:s prospekt s. 28–31 ,Optomed Oyj:s prospekt s. 25–27 , Nanoform Finland Oyj:s 

prospect s. 21–25, Relais Group Oyj:s prospekt s. 26–28.  
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väsentlighet och specificitet vara mera generella och tolkningsbara krav, som öppnar sig för 

rättslig analys och tolkning, medan analysen av det tredje kravet närmast begränsas till en 

empirisk analys om huruvida riskfaktorernas innehåll är förenligt med den information som 

presenteras i övriga delar av prospektet.10 Fastän ESMA ser det tredje kravet som oskiljaktigt 

länkat till väsentlighet och specificitet och betraktar det som ett utryck av kravet på konsistens 

enligt prospektförordningens artikel 20,11 ligger fokus i denna avhandling på riskfaktorerna i 

sig själva. Därmed finns det inte orsak att i omfattande mån behandla innehållet i övriga delar 

av prospektet, ifall de inte är direkt förknippade till bedömningen av väsentlighet eller 

specificitet i ett enskilt fall. 

Enligt artikel 7 i prospektförordningen ska prospekt innehålla en sammanfattning med 

nyckelinformation som investerarna behöver för att förstå typen av och riskerna med 

emittenten.12 Presentation av riskfaktorer i sammanfattningen lämnas dock utanför denna 

avhandlings behandlingsområde. Genom att betrakta prospekt som godkänts i Finland efter 

prospektförordningens ikraftträdande kan det konstateras att det etablerats en praxis, enligt 

vilket regleringskraven uppfylls om de väsentligaste riskfaktorernas rubriker helt enkelt 

återges i sammanfattningen. Därför erbjuder sammanfattningen inte något särskilt intressant 

forskningsföremål i frågan om riskfaktorer. 

EU-tillväxtprospekt avsedda för tillväxtmarknader för små- och medelstora bolag i enlighet 

med artikel 15 i prospektförordningen kommer inte att behandlas och förenklade regler för 

sekundäremissioner enligt artikel 14 i prospektförordningen lämnas likaså utanför 

avhandlingens behandlingsområde. Eftersom avhandlingens forskningsföremål är prospekt 

under prospektförordningen, kommer så kallade bolagsprospekt som upprättas enligt Nasdaq 

First North Growth Market inte heller att betraktas. 

                                                        
10 Fast detta i allmänhet demonstreras genom att inkludera motsvarande information annanstans i prospektet, 

kan det i vissa fall vara tillräckligt att riskfaktorers väsentlighet och specifika drag kan identifieras genom den 

allmänna bilden av emittenten som presenteras i prospektet, se ESMA 2019a s. 37 punkt 31. Närmare 

information om krav för konsekvent information i prospekt kan finnas i Kommissionens delegerade förordning 

(EU) 2019/980 artikel 38.  

11 ESMA 2019a s. 20 punkt 63 

12 Sammanfattningens längd är enligt prospektförordningens artikel 7(3) begränsat till högst sju A7-sidor vid 

utskrift. Artikel 7(10) begränsar dessutom den totala mängden riskfaktorer som kan presenteras i 

sammanfattningen till högst femton. Enligt ESMA 2019b (riktlinje 12) ska presentationen av riskfaktorer i 

sammanfattningen överensstämma med deras presentation på grundval av väsentlighet i riskfaktoravsnittet. 

Detta betyder dock inte att sammanfattningen måste innehålla alla de kategorier som ingår i prospektet. 
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1.4 Metodiska val  

1.4.1 En kontextuell rättsdogmatisk metod 

Grunden för min forskningsmetod är rättsdogmatisk.13 Avhandlingen strävar efter både 

praktisk tolkning och mera teoretisk systematisering av rättsnormer.14 Metoden måste dock 

anpassas till forskningsföremålet.15 Prospektförordningen tolkas därmed i denna avhandling 

inom kontexten av finsk och europeisk reglering av värdepappersmarknaden. I val och 

övervägning av argument har jag särskilt valt ett marknadsorienterat perspektiv, genom vilket 

tolkningen har som målsättning att uppnå en optimalt fungerande värdepappersmarknad, 

särskilt från en effektivitetssynvinkel.16 Denna betoning kan motiveras med att 

marknadseffektiviteten hänvisas till som en central målsättning för prospektförordningen.17 

Därmed är effektivitetsargument inte endast tillåtna påföljdsargument18 utan måste iakttas 

som en mera bindande rättskälla.19 

Ett marknadsorienterat perspektiv förutsätter en förståelse av marknadsmekanismer20 och 

tvärvetenskaplig kunskap om ekonomiska begrepp och teorier.21 Ekonomisk forskning 

påverkar regleringens målsättningar, som i sin tur styr dess tolkning.22 Dessutom antar 

värdepappersmarknadsrättslig reglering i stort sett att investerare strävar till att efterfölja 

                                                        
13 Aarnio 1997 s. 36–37, Siltala 2003 s. 496–502, 889–890, Hirvonen 2011 s. 22.  

14 Om den praktiska och teoretiska rättsdogmatikens skillnader och samverkan, se Aarnio 1997 s. 37, Aarnio 2006 

s. 238 samt Hirvonen 2011 s. 25.  

15 Se Siltala 2003 s. 137 ”Oikeustieteen tutkimusmetodi määräytyy tieteenalan, tutkimuskohteen ja valitun 

tiedonintressin mukaan.” Om nödvändigheten av en kontextuell tolkning som iakttar värdepappersmarknadens 

verksamhetsmiljö, se Kotiranta 2015 s. 724. Generellt om nödvändigheten av mångsidiga tolkningsmetoder se 

Hirvonen 2011 s. 55–56. 

16 Om marknadsorienterad tolkning, se Hansen 2001 s. 31–33, Huovinen 2004 s. 18, Knuts 2010 s. 5 och Knuts 

2011 s. 12–16. Se likadant även af Sandeberg 2001 s. 36, som också motiverar att argument från ekonomisk 

teoribildning utgör betydelsefulla komplement för rättsdogmatiken. 

17 Se särskilt skäl 7 i prospektförordningen. Se även skäl 1 och 3 och 6  

18 Määttä 2016 s. 68. 

19 Om marknadseffektivitet som bindande rättskälla, se Määttä 2016 s. 92. 

20 Gilson – Kraakman 1984 s. 553. 

21 Timonen 1997 s. 37:  ”[…] tutkimuksen on ongelmanasetteluistaan lähtien tunnistettava talousjärjestelmän 

merkitys oikeudellisen sääntelyn toimintaympäristönä.” Enligt Mähönen 2004 s. 58 kan åsidosättandet av 

rättsekonomi på vissa områden uppfattas som domarfel. Se även Häyrynen 2006 s. 5, Veil 2017b s. 89 samt 

Brinckmann 2017 s. 265 och 270–274. Mer allmänt om rättsekonomi, se Posner 2011 s. 29–35. Allmänt om 

ekonomisk-teoretiska argument inom rättslig tolkning, se Kanniainen – Määttä – Timonen 1996 s. 13. Om deras 

status och vikt som reella argument, se Timonen 1997 s. 133, 149 och 159. Om införlivande av rättsekonomisk 

effektivitetsanalys i forskning särskilt inom kontexten av värdepappersmarknader, se Knuts 2010 s. 50–52. 

22 Om betydelsen av ekonomiska målsättningar för tolkning av reglering, se Oker-Blom 1980 s. 250–256 och 

Lauriala 2001 s. 18. 



6 
 

lagenligheter inom finansiell teori.23 Min metod kan alltså anses basera sig på en sorts 

rättsekonomisk lagtolkningslära.24 

Regleringens tolkning bör beakta hur investerare de facto tar till sig och tolkar information. 

Därför kommer även forskningsresultat inom behavioristiska vetenskaper att utnyttjas.25 

Särskilt som avhandlingen betraktar informationsskyldigheter som är ämnade att påverka 

investerarnas bedömning av emittenter kan utnyttjande av behavioristiska forskningsresultat 

anses som rentav nödvändigt.26 Det bör dock påpekas att behavioristiska argument har en 

begränsad argumentationskraft, särskilt eftersom behavioristisk forskning också mött mycket 

kritik.27  

När man betraktar värdepappersmarknaden från en juridisk synvinkel är det dock inte möjligt 

att fokusera enbart på utomjuridiska empiriska övervägningar.28 Ekonomiska argument som 

tillhör ett vetenskapligt system utanför rättsvetenskapen bör inte kunna definiera sin 

betydelse fritt från det rättsliga systemets krav. Angivande av betydelsen och inverkan åt 

ekonomiska och andra reella argument i en rättsvetenskaplig avhandling bör endast ske på 

rättsvetenskapens villkor.29 Trots att ekonomisk argumentation kan ges ett visst utrymme, 

måste detta ske med inom ramarna av etablerad rättskällelära och normernas ordalydande 

                                                        
23 Salo 2016 s. 115. 

24 Siltala 2003 s. 527 och 555, som använder det finska begreppet oikeustaloustieteellinen laintulkintaoppi. 

Enligt Siltala kan rättsekonomisk lagtolkningslära ses som den dominanta doktrinen för tolkning av den rättsliga 

regleringen av EU:s interna marknad. Se även Siltala 2004 s. 584, där han konstaterar att ekonomiska 

tolkningsprinciper får en betonad betydelse speciellt inom tolkningen av EU:s värdepappersmarknadsrättsliga 

normer. 

25 Psykologi och behaviorism kan anses ha en särskild betydelse i kontexten av kapitalmarknader, se Lauriala 

2001 s. 21. Se även Määttä 2016 s. 258–259. som förespråkar utnyttjande av empirisk kunskap och särskilt 

iakttagandet av psykologiska faktorer. 

26 Så kallad psykologisk rättsekonomi har redan utvecklats som en forskningsriktning inom rättsekonomi, där 

behavioristiska forskningsresultat tillämpas på juridiska frågor. Se t.ex. Määttä 2009 s. 68–71. 

27 Se Bainbridge 2000 s. 1035, som beskriver behavioristisk ekonomi som en pragmatisk samling av 

situationsspecifika miniteorier som kan vara användbara i lösandet av vissa juridiska problem, men erbjuder inte 

en heltäckande teori av mänskligt beteende som teorin om rationella val hävdar att göra. Posner 1998 s. 1560–

1561 framför att förespråkare av behavioristisk ekonomi inte har en teori, men endast en samling utmaningar för 

utformare av teorier, som inom ekonomisk forskning i allmänhet är ekonomister som utgår från teorin av 

rationella val. 

28 Se Mähönen 2004 s. 55: ”Taloudellista tehokkuutta ei voi kutsua sellaiseksi ”asian luonnoksi ” (Natur der 

Sache), jolla voisi aina oikeuttaa oikeudellisen ratkaisun ottamatta huomioon muita asiaan vaikuttavia, 

oikeudellisia ja jopa moraalisia näkökohtia.” samt Knuts 2010 s. 5: ”Inte ens på den friaste av marknader får 

rättvisan vara till salu.”  

29 Se närmare Linnanmäki 2020, som presenterar en systemteori som främst utvecklats av Niklas Luhman. Enligt 

denna systemteori utgör olika vetenskapsområden sina egna samhälleliga system. Dessa system bör vara 

operationellt slutna men kognitivt öppna. Influenser från andra system kan mottas genom strukturella 

kopplingar, genom vilka ett system på basis av sin interna synvinkel (enligt sina egna villkor och etablerade 

regler) väljer ut och filtrerar argument att absorberas till sig. Vetenskapsområden kan vara kopplade också med 

andra samhälleliga system, t.ex. vetenskapen med rätten och ekonomisk vetenskap med det ekonomiska 

systemet. 
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formulering.30 Den rättsdogmatiska analysen ska vara lyhörd för, men inte överröstas av 

marknadens funktionssätt.31 Införlivandet av ekonomiska argument i rättsdogmatik bör alltså 

ske på ett kritiskt sätt iakttagande de avvikande metodologierna och kunskapsintressena 

mellan rättsvetenskap och ekonomiska vetenskaper.32 

Fastän ekonomiska argument påverkar min tolkning, innehar de endast en instrumentell 

funktion,33 och är därmed underställd rättsdogmatiken.34 Jag betraktar emittenters 

skyldigheter att presentera riskfaktorer i prospekt som gällande rätt, där det ändå finns skäl 

att ge en betonad vikt åt reella argument som främjar en effektiv och välfungerande 

värdepappersmarknad.35 Min målsättning är alltså att på basis av prospektförordningens 

målsättningar presentera argument de sententia ferenda.36 

Betonandet av ovan anförda reella argument kan motiveras också med att reglering av 

värdepappersmarknader inom EU i stort sett är princip- och målsättningsstyrd. Eftersom 

normerna därmed är flexibelt konstruerade,37 lämnar detta mycket utrymme för reella 

argument som motiverar de optimala sätten för att uppnå regleringens målsättningar.38 

Särskilt som prospektförordningen är en direkt tillämpbar förordning, måste dess tolkning 

iaktta EU-rättslig rättskällelära, tolkningspraxis och argumentation.39  

                                                        
30 Se Määttä 2016 s. 259. Häyrynen 2006 s. 71–73 och Knuts 2011 s. 11–12.  

31 Se Knuts 2010 s. 59–61 och 315. 

32 Om assimilering av ekonomisk kunskap i rättsdogmatiken, se Knuts 2010 s. 53–59. Om skillnader mellan 

argumentation inom ekonomiska vetenskaper och rättsdogmatik se Määttä 2016 s. 13. 

33 Se närmare Määttä 2016 s. 78. 

34 Enligt Aarnio 2006 s. 336 måste juridisk tolkning utöva i ett juridiskt utrymme (”juridisessa tilassa ”). Se även 

Kotiranta 2014 s. 95, som konstaterar att rättsekonomisk tolkning inte kan åsidosätta gällande rättskällelära. Se 

likadant även Määttä 2016 s. 259. 

35 Se Häyrynen 2006 s. 73. Enligt Häyrynen förutsätter regleringens flexibilitet och effektivitet samt en snabbt 

förändrande marknadsmiljö utnyttjandet av reella argument.  

36 Om de sententia ferenda-argumentation, se i synnerhet Norros 2009 s. 12. Se även Siltala 2003 s. 132, Siltala 

2004 s. 582, Pönkä 2008 s. 18–19, Pönkä 2012 s. 71 samt Kotiranta 2014 s. 91. 

37 Om användbarheten av ekonomiska argument på rättsområden med flexibel reglering, se Määttä 2016 s. 68 

och 260. 

38 Prospektförordningens målsättningar (marknadseffektivitet och förtroende för marknaden) påverkar också 

tolkning av finsk nationell värdepappersmarknadsreglering genom att fungera som bedömningsmått för god sed 

på värdepappersmarknaden. Se Häyrynen – Kajala 2013 s. 51. 

39Se Veil 2017b s. 80–82, Craig – de Búrca 2015 s. 110–121, Ojanen 2016 s. 37−51, Talus – Penttinen 2015 s. 3-12 

och Raitio 2016 s. 195–206. Timonen 1996 s. 137–141 samt Talus – Penttinen 2015 s. 19. Förutom den generella 

hierarkin av EU-rättskällor måste man i värdepappersmarknadsreglering iaktta den så kallade Lamfalussy-

processen, där regleringsinstrument delas i fyra nivåer med varierande juridisk tolkningskraft, se The Committee 

of Wise Men 2001 s. 4 och 6, Häyrynen 2006 s. 20–22, Häyrynen–Kajala 2013 s. 24–26, Moloney 2014 s. 826–

866 och Walla 2017a s. 44–53.  
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EU-rättslig argumentation utgår från en språklig tolkning och konventionella, semantiska 

betydelser för rättsliga begrepp.40 Vissa rättsliga begrepp har dock inte nödvändigtvis samma 

betydelse inom EU-rätt som i medlemsstaternas nationella rätt.41 I konfliktsituationer kan den 

EU-rättsliga normens syfte och målsättning ges företräde i förhållande till den språkliga 

tolkningen.42 Detta får sitt uttryck i praktiken genom EU-domstolens teleologiska 

lagtolkning,43 varigenom domstolen i enlighet med den så kallade effet utile-principen väljer 

den tolkningen, som på det mest effektiva sättet uppnår och förverkligar syftena och målen för 

EU-rätten och dess bestämmelser.44  

På värdepappersmarknader där verksamhetsmiljön ständigt förändras och normer är flexibla 

och öppna för tolkning är teleologisk tolkning en nödvändig förutsättning för att uppnå 

regleringens mål.45 Inkorporationen av EU-tolkningsdoktrin i min metod sker alltså i första 

hand genom teleologisk tolkning, som införlivas genom det marknadsorienterade 

perspektivet. Identifieringen av de regleringsmålsättningarna som teleologisk tolkning bygger 

på förutsätter iakttagandet av de betraktade rättsnormernas tillämpningsmiljö.46 Därför 

iakttar jag också synpunkter från EU-rättens systematisk-kontextuella tolkning. 47  

Prospektförordningen målsättningar och syften, konkretiseras genom skälen i förordningens 

ingress.48 Syftet med prospektförordningen är att säkerställa investerarskydd och 

marknadseffektivitet, samt öka investerares förtroende för värdepappersmarknaden.49 

Investerarskydd bör uppfattas som en rimlig möjlighet för investerare att på basis av tillräcklig 

information fatta välgrundade investeringsbeslut som baserar sig på fakta.50 Informationen 

                                                        
40 Raitio 2013 s. 219, Veil 2017b s. 82. 

41 Ojanen 2016 s. 54. Se även C-283/81 - CILFIT v Ministero della Sanità punkt 19.  

42 Talus – Penttinen 2015 s. 16. 

43 Raitio 2016 s. 188. 

44 Ojanen 2016 s. 51, Veil 2017b s. 84–85. 

45 Häyrynen 2006 s. 69–70, Veil – Koch 2012 s. 5–6. 

46 Se Veil 2017b s. 82–83, Moloney 2014 s. 700–701, Ojanen 2016 s. 54–55. Se även Raitio 2013 s. 743: 

”Eurooppaoikeuden tutkimuksen on oltava sidoksissa aikaan ja paikkaan – muuttuvaan todellisuuteen ja EU-

normistoon.” 

47 Raitio 2013 s. 212–214, Raitio 2016 s. 186–188 och Talus – Penttinen 2015 s. 15–16. Se även Oker-Blom 2010 s. 

344 som skriver om lokaliseringen av tillämpningsmiljön (soveltamisympäristön paikantaminen). 

48 Se Veil 2017b s. 84. 

49 Skäl 3 och 7 i prospektförordningen. Se likadant Häyrynen 2006 s. 59 och Vahtera 2011 s. 363. Enligt 

prospektförordningens skäl 1 är en av dess målsättningar också att fullborda en kapitalmarknadsunion. Se 

europeiska kommissionen 2015a, där förslag gällande prospekt närmast hänför sig till möjliggörandet av 

kapitalförvärv för små och medelstora bolag genom underlättade prospektkrav, vilket uppenbarligen i första hand 

förverkligas genom tillväxtprospekt enligt artikel 15 prospektförordningen. Detta kan till dels bekräftas genom 

skäl 51 i prospektförordningen. Eftersom tillväxtprospekt lämnats utanför avhandlingens behandlingsområde kan 

målsättningen med att fullborda en kapitalmarknadsunion anses ha en väldigt minimal tolkningsstyrande effekt, 

av vilken orsak den inte utgör en väsentlig del av min kontextuellt teleologiska tolkning. 

50 Skäl 19 i prospektförordningen.  
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bör tillgodose investerarens primära intresse av att kunna bedöma en investerings framtida 

avkastning och risker.51 Dessa målsättningar fungerar som reella argument som styr 

tolkningen av regleringen mot ett håll som på bästa möjliga sätt främjar en optimalt 

fungerande marknad.52 

1.4.2 Praktisk inriktning genom användarvänlig rättsvetenskap 

Den ovan anförda teoretiska grunden av min metod operationaliseras också genom en 

praktisk synvinkel, som tar sitt uttryck genom en användarvänlig rättsvetenskaplig metod som 

Mäntysaari förespråkat. Användarvänlig rättsvetenskap betraktar hur aktörer kan använda 

sig av rättsliga verktyg och praktiker för att uppnå sina målsättningar i olika kontexter. 

Centralt är emittentens perspektiv. Genom en ledningsbaserad synpunkt53 identifieras 

emittentens målsättningar samt de rättsliga verktygen som används för att uppnå dessa 

målsättningar.54  

I avhandlingen betraktas prospektregleringen alltså inte endast som en samling begränsande 

befallningar. Regleringen anses framställa riktgivande och styrande direktiv som möjliggör 

emittentens användning av prospektet som ett redskap för att uppnå sina målsättningar. 

Genom att betrakta finska IPO-prospekt kan man konstatera att emittenter har olika 

målsättningar med börslistningar.55 En förenligande karaktär för dessa kan anses vara syftet 

att samla in kapital från investerare och samtidigt skapa ett intresse för emittenten samt öka 

dennes anseende bland dennes intressegrupper i framtiden. Därmed kommer avhandlingen 

att betrakta både regleringen samt formuleringar av riskfaktorer i offentliggjorda finska 

prospekt i ljuset av deras funktion av att stöda dessa målsättningar.  

Trots Mäntysaaris kritiska förhållande till traditionell rättsdogmatik, erkänner han att man 

måste använda sig av rättsvetenskapens språk och rättsliga källor. Detta betyder att 

rättsdogmatiken också har en åtminstone instrumental betydelse inom användarvänlig 

                                                        
51 Lauriala 2001 s. 191. 

52 Häyrynen 2006 s. 69.  

53 Om ledningsbaserad teori, se Mäntysaari 2014 s. 357. 

54 Mäntysaari 2014 s. 349, Mäntysaari 2017 s. 15. Om de praktiska frågeställningarna inom användarvänlig 

rättsvetenskap, se Mäntysaari 2017 s. 50. 

55 Bland annat kan de sträva efter att öka sin synlighet bland intressegrupper, öka intresset för emittenten och 

dess verksamhet, samla in kapital för att förverkliga sin strategi eller nya investeringar samt skapa möjligheter att 

använda aktier som vederlag i företagsförvärv. Dessutom kan emittenten förutom att sträva efter sina egna mål, 

även ämna tillskansa vissa fördelar till aktieägarna och ledningen, t.ex. genom att uppnå en bredare 

aktieägarkrets, erbjuda av likviditet åt aktieägare på en allmän marknad samt erbjuda marknadsbaserade 

incentiv åt ledningen, se Musti Group Oyj:s prospekt s. 51, Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 32, Optomed 

Oyj:s prospekt s. 35 samt Relais Group Oyj:s prospekt s. 36. Se även Börsstiftelsen 2016 s. 5–7 om de allmänna 

fördelarna med en börslistning. 
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rättsvetenskap.56 Rättsliga verktyg och praktiker kan inte beskrivas på ett pålitligt sätt utan att 

iaktta hur rättsliga normer ska tolkas. Tolkning sker enligt etablerad rättsdogmatisk 

tolkningspraxis.57 Därmed omkullkastar Mäntysaaris synpunkter inte den rättsdogmatiska 

basen för min metod, utan fungerar snarare som ett redskap. Dess funktion är att förenliga 

min målsättning av att fastställa praktiska riktlinjer för upprättandet av riskfaktorer i prospekt 

genom emittentens synvinkel på ett sätt som iakttar både emittentens verksamhetskontext på 

värdepappersmarknaden samt den rättsliga kontexten av värdepappersmarknadsrättslig 

reglering inom EU. Med andra ord begränsas den rättsliga analysen inte till endast juridisk 

retorik, men å andra sidan fungerar det etablerade rättsliga systemet som en portvaktare för 

godtagbara rättsvetenskapliga argument.58 

1.5 Källor 

För att stöda min praktiska inriktning använder jag mig utöver juridisk litteratur, lagstiftning 

och myndighetsmaterial även av empiriska källor. Särskilt används forskning inom finansiell 

ekonomi som ett redskap för att fastställa faktorer utöver direkta regleringsbaserade 

skyldigheter som emittenter bör iaktta i utformandet av riskfaktorer. Dessa kompletteras av 

empirisk forskning inom behavioristiska vetenskaper för att skapa en verklighetsenlig bild av 

hur investerare tar till sig information. Därtill beaktas också vissa synpunkter som framförts 

inom forskning av strategisk företagsledning som särskilt riktat sig mot bedömning och 

hantering av risker. 

Det faktum att prospektförordningen har varit i kraft i över ett år och att flera prospekt 

godkänts i Finland sedan dess ikraftträdande möjliggör en praktisk analys av hur 

Finansinspektionen har tolkat regleringen. I börslistningar utgör prospektet ett verktyg för att 

uppnå emittentens målsättningar i kontexten av börslistningen, men samtidigt också på 

värdepappersmarknaden i allmänhet. Samtidigt framför prospekten även emittentens motiv 

för börslistningen,59 vilket möjliggör en analys av emittenters uttryckta målsättningar. 

Prospekt som godkänts av Finansinspektionen i Finland analyseras som empiriska uttryck för 

juridiska redskap som emittenter använder sig av inom ramen av prospektregleringen.60 Mera 

specifikt utnyttjas de för att både motivera tolkningar och för att betrakta hur riskfaktorer 

formulerats i praktiken.  

                                                        
56 Mäntysaari 2016 s. 299–300. 

57 Se Mäntysaari 2017 s. 57–58, 68, 110, 129, 145 och 168. 

58 Se Linnanmäki 2020 s. 191. 

59 Detta krävs egen av prospektreglering, se kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 bilaga 11 

punkt 3.4. 

60 Om betydelsen av att analysera juridiska dokument samt praktiska exempel, se Mäntysaari 2017 s. 145. 
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I första hand utnyttjas prospekt som publicerats av Relais Group Oyj, Optomed Oyj, Musti 

Group Oyj samt Nanoform Finland Oyj i samband med deras börslistningar. Därtill betraktas 

även ett antal övriga prospekt som, trots att de inte publicerats i samband med börslistningar, 

kan antas ha påverkat praxis i Finland under prospektförordningen. Särskilt kan nämnas Tieto 

Oyj:s (numera TietoEVRY Oyj) fusions- och listningsprospekt som är det första prospektet 

som godkändes i Finland efter att prospektförordningen trädde i kraft i sin helhet.61  

1.6 Disposition 

Som inledning till avhandlingen presenteras under kapitel 2 en analys av regleringens 

teoretiska bakgrund och målsättningar som utgör grunden för teleologisk tolkning. Därefter 

betraktas under kapitel 3 prospektens roll i börslistningar, risk som ett grundläggande 

begrepp inom finansiell ekonomi och investering samt betydelsen av risk för reglering av 

prospekt. I kapitel 4 fastställs måttstocken för emittentens informationsskyldigheter genom 

att betrakta investerarmålgruppens inverkan och betydelse för bedömningen av väsentlig 

information. 

Den teoretiska inledningen efterföljs av avhandlingens konkretiserande del i kapitel 5. Kapitlet 

presenterar och analyserar väsentlighet och specifika drag som centrala och grundläggande 

begrepp för analysen av riskfaktorernas regleringskrav. Från denna analys härleds sedan 

allmänna principer av innehållskraven för riskfaktorer. I kapitel 6 analyseras riskfaktorers 

strukturering och praktiska utformning. I avhandlingens avslutande kapitel 7 sammanfattas 

resultaten av avhandlingens teoretiska och praktiska del till konkreta ställningstaganden i 

form av allmänt tillämpbara riktlinjer som emittenter kan utnyttja för att uppfylla 

regleringskraven samt uppnå sina målsättningar i samband med börslistningar genom 

välutformade riskfaktorer i prospekt.  

                                                        
61 Från forskningsetisk synpunkt är det skäl att framföra att jag personligen har medverkat i upprättandet av 

Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt samt Musti Group Oyj:s prospekt och min arbetsgivare Roschier 

Advokatbyrå AB även ansvarat för upprättandet av Relais Group Oyj:s prospekt.  
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2. PROSPEKTREGLERINGENS SYFTE OCH 

MÅLSÄTTNINGAR 

2.1 Undanröjande av informationsasymmetrier och investerarskydd 

På en perfekt marknad skulle all information vara felfri, fullständig och symmetrisk.62 Man 

skulle kunna förvärva information utan transaktionskostnader63 och alla marknadsaktörer 

skulle vara ense om vad en viss informations inverkan skulle vara på nuvarande och framtida 

priser för värdepapper.64 Ingen aktör har dock i verkligheten någonsin perfekt eller fullständig 

information om värdepapper eller andra aktörer.65 Av naturliga skäl existerar alltså 

informationsasymmetrier på värdepappersmarknader.66 På värdepappersmarknader är 

information därmed en värdefull resurs, vars distribution och utnyttjande har en central 

betydelse för hur väl marknaderna fungerar.67 

George A. Akerlofs synpunkter om informationsasymmetrier har haft en betydande inverkan 

på värdepappersmarknadsreglering.68 Enligt hans teori skapar asymmetrisk information 

incentiv för emittenter att sälja värdepapper av dålig kvalitet till ett överpris, vilket i värsta fall 

leder till ett negativt urval där emittenter av högkvalitetsvärdepapper lämnar marknaden.69 

En ojämn distribution av information kan alltså leda till opportunistiskt beteende som baserar 

sig på överlägsen information.70 Förutom skadan som åsamkas enskilda investerare, skulle 

stora informationsasymmetrier sannolikt leda till illikvida, ineffektiva och suboptimalt 

fungerande marknader.71  

Informationsasymmetrier kan leda både till ett minskat förtroende genom missbruk av 

informationsfördelar, samt effektivitetsförluster för bolag som vill samla in kapital. 

Reducerade informationsasymmetrier innebär en minskad osäkerhet för marknadsaktörer. 

                                                        
62 Schroeder 1998 s. 532–533 samt Huovinen 2004 s. 116.  

63 Transaktionskostnader syftar på kostnader som orsakas av att överföra samt förverkliga förmögenhetsrättsliga 

skyldigheter och rättigheter. Se Kanniainen – Määttä – Timonen 1996 s. 26–29, Timonen 1997 s. 91–95 samt 

Llewelyn 1998 s. 35 

64 Fama 1970 s. 387. 

65 Se Lauriala 2001 s. 66.  

66 Se Timonen 1997 s. 188–189, Huovinen 2004 s. 189 och 273, Häyrynen 2006 25–26 samt MacNeil 2012 s. 29. 

67 Se Knuts 2011 s. 15–16 och 23, Korva 2004 s. 434 samt Huovinen 2004 s. 28. Se även Cox – Hillman - 

Langevoort 2013 s. 1, som konstaterar att investerares informationsbehov är basen för existensen av rättslig 

reglering av värdepappersmarknader.  

68 Akerlof nämns ofta i rättslitteratur om värdepappersmarknaden. Se bland annat Kaisanlahti 1999 s. 32–33, af 

Sandeberg 2002 s. 29, Hansen 2001 s. 14, Häyrynen 2006 s. 41–43., Knuts 2010 s. 31–33, Mäntysaari 2010 s. 

336–337, Knuts 2011 s. 17 fotnot 38 och Brinckmann 2017 s. 265–266. 

69 Akerlof 1970 s. 495. Se även Määttä 2016 s. 44–45. 

70 Se Timonen 1997 s. 72–73 samt Huovinen 2004 s. 28. 

71 Se Knuts 2010 s. 32–33 samt Brinckmann 2017 s. 266.  
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Den resulterande högre förutsägbarheten innebär i sin tur en mindre marknadsrisk, som 

bidrar till uppnåendet av en mera effektivt fungerande marknad.72 För att undvika missbruk 

av oberättigade informationsfördelar har man stiftat vissa lagstadgade 

informationsskyldigheter för emittenter. Syftet med prospektreglering är alltså att utjämna 

informationsasymmetrier.73 Målet är att säkerställa en så symmetrisk informationsposition 

mellan marknadsaktörer som möjligt.74 Investerare garanteras en lika rätt till viss information 

om emittenter och värdepapper.75  

Den information som offentliggörs i prospekt måste möjliggöra en bedömning av faktorer som 

kan påverka emittentens värde.76 Tillräcklig information för att möjliggöra välgrundade 

bedömningar av värdepapper och emittenter är särskilt viktigt beträffande riskfaktorer.77 Då 

en emittent för första gånger listas på börsen, är informationsasymmetrierna speciellt stora 

mellan emittenten och investerare, eftersom emittenten då sannolikt för första gången 

publicerar omfattande information om sig själv till marknaden.  

2.2 Marknadsförtroende genom investerarskydd 

Beslutet att delta i handeln på marknaden är bundet till hur rättvis och tillförlitlig investerare 

upplever att marknaden är.78 Investerare eller emittenter vill inte delta på en marknad där 

värdepapper regelbundet är antingen över- eller underprisade på grund av 

informationsasymmetrier och missbruk av oberättigade informationsfördelar. På sådana 

marknader lider investerare förluster då de betalar för överprisade aktier av dålig kvalitet, 

medan emittenter samlar mindre kapital med högre kapitalkostnader.79 Om marknaderna 

upplevs som en orättvis omgivning där vissa aktörer har en oberättigad informationsfördel, 

leder detta till ett svagare förtroende för marknaden.80 Därmed måste regleringen också säkra 

ett tillräckligt förtroende för att marknaden fungerar på ett rättvist sätt. 

En enskild marknadsaktörs förkastliga agerande kan i värsta fall leda till ett svagare förtroende 

för hela marknaden, om sådana aktörer ämnar att dra nytta av ett existerande förtroende för 

marknaden på bekostnad av andra aktörer, som genom sina uppoffringar bidragit till 

                                                        
72 Knuts 2010 s. 33. 

73 Veil 2017e s. 283. 

74 Se Kaisanlahti 1999 s. 33. 

75 Häyrynen 2006 s. 33, Timonen 1997 s. 187, Huovinen 2004 s. 174 samt Moloney 2014 s. 730.  

76 Salo – Oksaharju 2019 s. 422. 

77 Skäl 54 i prospektförordningen. 

78 Veil 2017a s. 25, Brinckmann 2017 s. 268–269. 

79 Se Gullifer – Payne 2015 s. 525. 

80 Se Kotiranta 2014 s. 77–78 och Moloney 2014 s. 703. 
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skapandet av investerarnas förtroende.81 Av sådant agerande lider i första hand de emittenter 

som uppfyllt sina skyldigheter enligt regleringen.82 Därför är reglering nödvändigt i syfte att 

ärliga marknadsaktörer ska kunna försäkra sig om att enskilda aktörer inte agerar på ett sätt 

som är skadligt för marknaden och därmed dess övriga aktörer.83 

På värdepappersmarknaden är investerarnas förtroende en väsentlig faktor för en 

välfungerande marknad,84 varmed ett av regleringens syften är att säkerställa investerarnas 

förtroende för att verksamheten på marknaden är rättvis, ärlig och tillförlitlig.85 Då potentiella 

investerare hyser misstankar om huruvida marknadens spelregler är rättvisa, kräver de en 

högre riskpremie för sina investeringar, i praktiken en högre avkastningsförväntning i form av 

lägre priser för en lika avkastning.86 De mest riskaversiva investerarna kan lämna marknaden 

helt och hållet.87 Ett bristande marknadsförtroende skapar alltså incentiv för begränsad 

handel och till och med utträde från marknaden, vilket skadar marknadens 

funktionsförmåga.88  

När investerare har tillgång till tillräcklig information vars kvalitet och tillförlitlighet lätt kan 

bekräftas och jämföras, bidrar detta till att flera investerare är villigare att delta på 

marknaden.89 Genom att skydda investerare och deras rättigheter skapas incentiv för 

deltagandet av så många investerare som möjligt, samt för så aktiv handel av värdepapper som 

                                                        
81 Se Gullifer – Payne 2015 s. 487 och Huovinen 2004 s. 230.  

82 Huovinen 2004 s. 386. Se även Akerlof 1970 s. 495:  ”The cost of dishonesty, therefore, lies not only in the 

amount by which the purchaser is cheated; the cost also must include the loss incurred from driving legitimate 

business out of existence.” 

83 Om ärliga bolag saknar garantier om andra aktörers ärliga beteende, kan detta skapa incentiv för dem att också 

agera oärligt, se Llewelyn 1998 s. 27. 

84 Skäl 5 och 7 i prospektförordningen Se även Moloney 2014 s. 59. 

85 Moloney 2014 s. 705. 

86 Se Kaisanlahti 1999 s. 98 och Huovinen 2004 s. 367. Se även Häyrynen 2006 s. 31 och Kahan 1992 s. 1025. 

87 Se Llewelyn 1998 s. 25.  

88 MacNeil 2012 s. 29, Kahan 1992 s. 1017. Se även Sillanpää 1994 s. 97, som beskriver fenomenet genom att 

jämföra det med ett hasardspel. På samma sätt som hasardspel inte har tillräckligt med spelare, har inte 

marknaden tillräckligt med investerare om inte spelets regler upplevs som rättvisa. 

89 Se Huovinen 2004 s. 6, Veil 2017a s. 25 och Brinckmann 2017 s. 268–269. Reglering ökar också trovärdigheten 

av emittenters kommunikation med marknaden, se Healy – Palepu 2001 s. 406. 
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möjligt.90 En större informationstransparens medför flera positiva externaliteter,91 till 

exempel lägre riskpremier och kapitalkostnader samt effektivare prissättning.92 

Det är inte ändamålsenligt att fullständigt eliminera alla informationsasymmetrier. 

Regleringen bör möjliggöra kommersiella transaktioner utan hinder från vissa oberättigade 

informationsasymmetrier93 genom att erbjuda en principiell lika möjlighet att skaffa viss 

information för att möjliggöra informerat risktagande.94 Regleringen bör inte eftersträva 

maximala, utan optimala informationsskyldigheter.95 Tillräckligt förtroende skapas i 

korspunkten mellan effektivitet och rättvisa som uppnås genom optimal reglering.96 Då 

baserar sig alla aktörers handlingar på rättvisa och godtagbara regler, men handlingarnas 

konsekvenser skapas på marknaden.97  

Investerare bär riskerna associerade med emittentens affärsverksamhet som kan leda till ett 

sjunkande värde för investeringen, men risker associerade med ojämn och orättvis 

informationsdistribution bör inte höra till investerarens riskposition. Ett fungerande 

regleringssystem garanterar därför att investerare endast bär risker som har varit förutsägbara 

då investeringsbeslutet gjordes.98 Om väsentlig information utelämnas eller presenterats på 

ett otillräckligt sätt, leder detta till felaktiga investeringsbeslut och därmed förluster som inte 

baserar sig på medvetet risktagande.99 

Det ligger i emittenters intresse att skapa ett förtroende bland investerare och andra 

intressegrupper, eftersom de utöver att samla in största möjliga mängd kapital även strävar 

efter att öka sitt rykte och anseende bland sina intressegrupper. Detta innebär att de på ett 

tydligt och ärligt sätt också måste framföra möjliga negativa aspekter, som till exempel de 

                                                        
90 MacNeil 2012 s. 8 och 19. 

91 Coase 1988 s. 24 definierar en externalitet som effekten av en aktörs beslut, som påverkar en person som inte 

är part till avtalet eller transaktionen som beslutet är föremål för. I allmänhet om externaliteter hänförliga till 

informationsasymmetrier, se Easterbrook – Fischel 1984 s. 685–687, Llewelyn 1998 s. 33 och Hirshleifer 1973 s. 

38. 

92 Avougleas 2009 s. 447, Grossman – Stiglitz 1980 s. 399, Huovinen 2004 s. 7–8, Häyrynen 2006 s. 39–40, 

Moloney 2014 s. 730 och Baiman – Verrechia 1996 s. 17.  

93 Mahoney 1997 s. 844. 

94 Häyrynen 2006 s. 29 och 32.   

95 Baums 2002 s. 12. 

96 Se Kotiranta 2014 s. 79 som kallar detta för optimeringspunkten för värdepappersmarknadens reglering 

(”arvopaperimarkkinoiden sääntelyllinen optimointipiste”). 

97 Synpunkten stöds av empiriska forskningar, som tyder på att subjektiva upplevelser om rättvisa processer 

poängteras i människors erfarenheter mera än slutresultat. Se Ervasti – de Godzinsky 2014 s. 179. Se även Hayek 

1982 s. s. 71: ”And while, as in a game, we are right in insisting that it be fair and that nobody cheat, it would be 

nonsensical to demand that the results for the different players be just. They will of necessity be determined 

partly by skill and partly by luck.” Se likadant även Easterbrook – Fischel 1984 s. 675.  

98 Se Vahtera 2011 s. 178, Huovinen 2004 s. 189 och Häyrynen 2006 s. 42.  

99 Hidén 2002 s. 2. 
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risker som emittentens verksamhet medför. Trots att dessa visserligen kan leda till att 

investerare skulle uppleva emittentens verksamhet som riskfylld, tryggar välutformade och 

informativa riskbeskrivningar i prospektet emittentens rykte i det längre loppet. Detta kan så 

klart kan leda till att insamling av ytterligare kapital också blir lättare i framtiden. 

2.3 Marknadseffektivitet 

Marknadsförtroende är en nödvändig förutsättning för en effektiv och välfungerande 

marknad,100 genom dess bidrag till lägre kapitalkostnader och transaktionskostnader, som i 

annat fall skulle försvåra effektiv allokering och förvärv av kapital.101  Säkerställandet av 

marknadsförtroende på kapitalmarknaden har alltså ett instrumentellt värde i maximeringen 

av marknadseffektivitet.102 En marknad måste uppnå tillräckligt förtroende för att kunna 

fungera på ett effektivt sätt.103 Informationsasymmetrier måste undanröjas ex ante för att 

skapa marknadsförtroende som bidrar till marknadseffektivitet ex post. 

Värdepappersmarknadens huvudsakliga syfte är att fungera som en effektiv 

allokeringsmekanism, genom vilken investeringskapital riktas till investeringsmål med det 

största behovet och bästa avkastningen för kapitalet i förhållande till riskerna104 med så låga 

transaktionskostnader som möjligt.105 På detta sätt riktas resurser mellan konkurrerande 

behov på ett sätt som maximerar investerarnas och samhällets nettovinst.106 

För att illustrera sambandet mellan information, prissättning och effektivitet hänvisar man i 

rättslitteratur ofta107 till den så kallade hypotesen för effektiva marknaden (ECMH).108 

Hypotesen är dock närmast relevant på sekundärmarknaden, eftersom en marknad för 

                                                        
100 Se Häyrynen 2006 s. 410. 

101 Se MacNeil 2012 s. 385 och Häyrynen 2006 s. 38–42.  

102 Se likadant af Sandeberg 2001 s. 29 

103 Se Häyrynen 2006 s. 55–57 och Enriques – Gilotta 2015 s. 514. Se även Knuts 2010 s. 182 som ser 

upprättandet och skapandet av effektiva värdepappersmarknader som ett primärt syfte för 

värdepappersmarknadsregleringen och betonar marknadens instrumentella värde som ett sätt att möjliggöra 

önskade transaktioner marknadsaktörer emellan utan otillbörlig intervention. 

104 Se Stigler 1967 s. 288–289 och Huovinen 2004 s. 3.  

105 Se Fama 1970 s. 383, Kaisanlahti 1999 s. 68, Häyrynen 2006 s. 23, MacNeil 2012 s. 19 och 384, Cox – Hillman 

– Langevoort 2013 s. 95, Brinckmann 2017 s. 266 och Veil 2017a s. 25. 

106 Se Kotiranta 2014 s. 71, Coffee 1984 s. 736. 

107 Se bland annat Samuelsson 1991 s. 84–87, Rudanko 1998 s. 349–351, Avougleas 2005 s. 44–49, Knuts 2007 s. 

44–47, Norros 2009 s. 224–227, Knuts 2010 s. 39–42, MacNeil 2012 s. 249, Cox – Hillman – Langevoort 2013 s. 

91–99, Kotiranta 2014 s. 71–72, Gullifer–Payne 2015 s. 524–527, Veil 2017b s. 89 samt Brinckmann 2017 s. 266–

268 och 274–275. 

108 Om ECMH-teorins grunder, se särskilt Fama 1970 s. 383–417. Enligt ECMH kan marknadens 

informationseffektivitet uppdelas i starkt, halvstarkt och svagt effektiva marknader. På en starkt effektiv marknad 

reflekterar värdepapperspriser fullständigt all tillgänglig information, på halvstarka all information som är 

tillgänglig för offentligheten och på svagt effektiva marknader endast historisk information om tidigare 

händelser.  
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aktierna inte ännu existerar vid en börsintroduktion före handeln i aktierna inletts.109 I 

börslistningar finns inte ännu heller ett marknadspris för aktierna som baserar sig på fri 

handel på marknaden som kunde användas som referens. 110 Därför krävs särskilda sorters 

informationsskyldigheter för att trygga investerares rättigheter.111  

Eftersom de flesta investerare är riskaversiva, medför en högre risk ofta ett krav på högre 

avkastning.112 Då informationsasymmetrier är påtagliga, kräver investerare en riskpremie, 

eftersom de är medvetna om att företag har ett intresse att utnyttja informationsasymmetrier 

mellan företaget och investerarna genom att söka kapitaltillskott på marknaden då bolaget är 

övervärderat.113 Om investerare är bristfälligt informerade om riskerna, blir de tvungna att 

tillämpa en riskpremie som är avvikande från vad det specifika bolagets egentliga riskprofil 

skulle ge orsak till.114 Detta i sin tur leder till att emissionsinstitut blir tvungna att sänka 

teckningspriset för att locka också mindre välinformerade investerare till att teckna aktier i 

samband med börslistningen.115  

I samband med börsintroduktioner leder asymmetrisk information därmed ofta till 

underprissättning av aktier. 116 Detta kan mätas som skillnaden mellan listningskursen och 

aktiens kursvärde i slutet av den första dagen då aktierna är föremål för handel.117 

Underprissättning av aktier kan också användas som ett redskap för att motarbeta det som 

                                                        
109 Se Gullifer – Payne 2015 s. 490. Dessutom har modellen under senare år mött hård kritik för att inte avspegla 

verkligheten. Trots detta är ECMH-modellen fortfarande ett användbart normativt redskap för att gestalta hur 

perfekta marknader skulle fungera, samt en nyttig teoretisk startpunkt för att utveckla teoretiska funderingar om 

marknaden, om den dock inte nödvändigtvis är användbar som en deskriptiv gestaltning av hur marknader 

fungerar i verkligheten. Se Thaler 2015 s. 250–251.  

110 af Sandeberg 2001 s. 51–52.  

111 Gullifer – Payne 2015 s. 486. Prissättningen av aktier i samband med börslistningar sker ofta så att det först 

fastslås ett prisintervall som offentliggörs i prospektet. Efter att teckningsperioden för de aktier som erbjuds har 

inletts ordnas marknadsföringstillfällen (road shows), där ett eller flera emissionsinstitut kartlägger inhemska 

och internationella investerares villighet att teckna aktier till olika priser inom prisintervallen (book building). På 

basis av book building samt teckningarna av aktier under teckningsperioden fastställs det slutliga teckningspriset 

till ett pris som säkrar teckningen av så många aktier som möjligt till högsta möjliga pris. Om 

prissättningsprocessen, se Börsstiftelsen 2016 s. 27–28. 

112 MacNeil 2012 s. 6. 

113 Bergström – Samuelsson 2009 s. 34–35 och 222. 

114 Ibid. s. 35. 

115 Berk – DeMarzo 2017 s. 882. Förklaringen framfördes först av Kevin Rock i artikeln ”Why New Issues are 

Underpriced”. Se Rock 1986 s. 188: ”If an investor finds that he receives none of the underpriced issues due to 

rationing brought on by informed demand, and all of the overpriced issues, then the investor revises 

downwards his valuation of new shares. He does not participate in the new issue market until the price falls 

enough to compensate for the ‘bias’ in allocation.  Se även Bozzolan – Ipino 2007 s. 1. 

116 Avkastningen på teckning av aktier i samband med börslistningar påverkas också i allmänhet av 

marknadssentiment, vilket leder till cykliska tendenser för ”heta ” och ”kalla ” börslistningsmarknader. Om detta 

samt andra anomalier beträffande börslistningar, se Berk – DeMarzo 2017 s. 880–886. 

117 Bozzolan – Ipino 2007 s. 9 
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kallas för winner's curse. Begreppet syftar på ett utfall där mindre välinformerade investerare 

endast får alla de aktier de vill ha i en börsintroduktion, då informerade investerare inte deltar 

i samma mån på grund av att de förutser en underprestation av aktiekursen efter 

börslistningen.118 I och med winner's curse -fenomenet betalar mindre välinformerade 

investerare i allmänhet för mycket för aktier. Investerarna är medvetna om att de "vinner", det 

vill säga får flest aktier närmast i emissioner som sannolikt kommer att präglas av lägre 

aktiekurser efter listningen. Därför kräver de en rabatt på aktierna för att motverka denna 

risk.119  

Om värdepapprens marknadspriser inte på rätt sätt reflekterar investerares välövervägda 

uppfattning om värdepapprens värden, allokerar marknaden inte kapital till de rätta 

investeringsmålen.120 Felaktiga aktiepriser leder till en ineffektiv allokering av kapital då 

investerare köper aktier antingen till ett över- eller underpris.121 Underprissättning som en 

följd av investerares osäkerhet ex ante utgör en kostnad för emittenten i form av ett mindre 

insamlat kapital. Därmed har emittenter ett intresse att använda sig av medel som bidrar till 

en minskad osäkerhet och därmed till en minskad underprissättning.122 Särskilt bolag som är 

mindre, yngre och har uppvisat sämre resultat före börslistningen har ett intresse av att 

erbjuda riskinformation av hög kvalitet, eftersom de ofta lider av mindre investerarintresse. 

Bättre information om risker kan locka flera osäkra och särskilt icke-professionella investerare 

att investera i aktierna, eftersom informationen bidrar till ett bättre förstånd av riskerna och 

därmed leder till en minskad osäkerhet.123  

Värdepapperspriser påverkas alltså av information som skapar eller ändrar investerares 

uppfattning om risker och förväntad avkastning av emittenters affärsverksamhet.124 Mer 

välinformerade investerare överväger värdepapprens kvalitet och avkastning på ett mera 

pålitligt sätt, vilket sänker risken och osäkerheten som bristfällig information skulle 

                                                        
118 Närmare om winner's curse -fenomenet, se Thaler 1988. Ett annat sätt att beskriva fenomenet är att de mest 

optimistiska investerarna ofta erhåller aktierna och därmed fastslår priset på aktierna på basis av att de anger de 

högsta buden, se Miller 1977 s. 1158. 

119 Beatty – Ritter 1986 s. 228:  ”[…] an uninformed investor will participate in the market only of the expected 

return conditional upon being allocated shares is non-negative. This can only happen if, on average, issuers 

underprice their shares.  ” 

120 Häyrynen 2006 s. 193. 

121 Easterbrook – Fischel 1984 s. 674, Gilson – Kraakman 1984 s. 602 och Kahan 1992 s. 1005–1006. Se även s. 

1008–1010, där Kahan hävdar att falska aktiepriser leder till ineffektiv kapitalallokering, fast bolag skulle 

förvärva kapital från andra källor än aktiemarknader. 

122 Se Bozzolan – Ipino 2007 s. 4  

123 Ding 2016 s. 118, se särskilt fotnot 33. 

124 Gilson – Kraakman 1984 s. 630. 
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medföra.125 Den effektivitetsfrämjande funktionen av informationsskyldigheter förverkligas 

genom att mer och bättre information möjliggör rationella investeringsbeslut.126 Prospekt 

bidrar till en ökad marknadseffektivitet genom att förse investerare med den information de 

behöver för att göra ett välövervägt investeringsbeslut127 och genom att minska möjligheten av 

oförutsedda överraskningar.128 Uppvisandet av specifika osäkerheter genom riskfaktorer 

bidrar till att minska den totala osäkerheten hos investerare, 129 eftersom de blir bättre 

informerade om de specifika källorna för osäkerhet och kan därmed bedöma riskerna och den 

förväntade avkastningen av aktierna med större säkerhet.130  

Uppfyllande av informationsskyldigheter innebär dock kostnader för emittenter. Från 

effektivitetssynvinkel bör man därmed i tolkning av regleringen träffa en balans mellan den 

nyttan som extensiva informationsskyldigheter skapar för investerare i form av mera 

information av hög kvalitet, samt den regleringsbörda som dessa regleringar medför för 

emittenter. Prospektförordningens skäl 6 anger särskilt att syftet med prospektförordningen 

har varit att förenkla och förbättra tillämpningen, öka effektiviteten samt stärka unionens 

internationella konkurrenskraft och därigenom bidra till att minska de administrativa 

bördorna.131  

                                                        
125 Knuts 2010s. 33 och Huovinen 2004 s. 360. Denna tanke om att förverkliga investerarskydd genom större 

informationstransparens kallas för informaationsparadigmen (information paradigm), se Brinckmann 2017 s. 

275. 

126 Easterbrook – Fischel 1984 s. 673, Astola 1990 s. 20, Samuelsson 1991 s. 20, Kaisanlahti 1999 s. 68, af 

Sandeberg 2002 s. 31, Häyrynen 2006 s. 42, MacNeil 2012 s. 35 och 293–294, Gullifer – Payne 2015 s. 525 och 

Brinckmann 2017 s. 265. 

127 Skäl 7 i prospektförordningen. 

128 Häyrynen – Virtanen 2007 s. 70. 

129 Se Ding 2016 s 77. 

130 Betydelsen av medvetenhet och omedvetenhet om osäkerheter uttryckets något elegant av USA:s tidigare 

försvarsminister Donald Rumsfeld: ”The message is that there are no ”knowns”. There are thing we know that 

we know. There are known unknowns. That is to say there are things that we now know we don't know. But 

there are also unknown unknowns. There are things we don't know we don't know. So when we do the best we 

can and we pull all this information together, and we then say well that's basically what we see as the situation, 

that is really only the known knowns and the known unknowns. And each year, we discover a few more of those 

unknown unknowns.” Se Rumsfeld 2002. 

131 Se även skäl 83 i prospektförordningen, som betonar vikten av att minska kapitalkostnaderna och skapa ökad 

tillgång till kapital, samt behovet av att göra en långsiktig avvägning av kostnaderna och fördelarna för alla 

marknadsaktörer. 
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3. RISKFAKTORER SOM EN DEL AV PROSPEKTET 

3.1 Prospekt i börslistningar 

Då värdepapper erbjuds till allmänheten för första gången, accentuerar avsaknaden av tidigare 

offentliggjord information om emittenten värdepapprens natur som förtroendevaror vars 

kvalitet inte kan bedömas exakt på förhand.132 Investerare måste säkras en likställd möjlighet 

att utnyttja information beträffande emittenter. Detta betyder att alla åtminstone i princip har 

en likadan möjlighet att skaffa information om emittenter, utan att anskaffning eller 

utnyttjande av information är behäftat av missbruk.133  

Den genomsnittliga investerarens förmåga att själv skaffa information om ett bolag som inte 

tidigare har varit skyldigt att offentliggöra information till allmänheten i enlighet med kraven 

för börsbolag är ytterst begränsad. Därför måste de kunna lita på den utlovade kvaliteten på 

de erbjudna värdepapperen, som i sin tur måste basera sig på regleringsenlig, tillförlitlig 

information.134 Investerarnas tillgång till information på primärmarknaden garanteras genom 

en regleringsstadgad skyldighet att offentliggöra ett prospekt.135 

Eftersom en börslistning är ämnad att samla nytt kapital från investerare som saknar tidigare 

omfattande information om emittenten, finns det ett incentiv för emittenten att framhäva i 

första hand positiva fakta och omständigheter. Detta kan leda till att investerare får en oriktig 

uppfattning om risken som är knuten till investeringen, vilket skapar en överoptimistisk 

positiv bild av emittentens framtidsutveckling.136 Därför krävs att information som 

presenteras i prospekt ska vara tillräcklig, objektiv och skriftlig. Den ska presenteras i en 

koncis och lättbegriplig form som gör den lätt att analysera. Syftet med information som 

presenteras i prospekt är att göra det möjligt för investerare att fatta ett välgrundat 

investeringsbeslut137 med full kännedom om fakta, särskilt beträffande riskerna med 

investeringen.138 

                                                        
132 Förtroendevaror (credence goods) är varor vars egenskaper är svåra eller omöjliga att bedöma korrekt före 

köpet, eftersom de blir uppenbara först efter en viss tid. Se Llewelyn 1998 s. 34–35, Mäntysaari 2010 s. 338–339 

och Moloney 2014 s. 55. 

133 Häyrynen 2006 s. 25–26 och 29, Kotiranta – Piippo 2020 s. 395–396.  

134 Veil 2017e s. 282. 

135 Salo – Oksaharju 2019 s .420. En sekundärmarknad uppstår inte om värdepapper inte emitteras på 

primärmarknaden. Å andra sidan krävs det en effektiv sekundärmarknad för att emittenter över huvud taget ska 

lockas söka tillgång till marknaden, se Norros 2009 s. 96. 

136 Se af Sandeberg 2001 s. 385. 

160 Skäl 27 i prospektförordningen. 

138 Skäl 54 i prospektförordningen. 
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Enligt artikel 6(1) i prospektförordningen ska ett prospekt i allmänhet innehålla den 

nödvändiga information som är väsentlig för att investerare ska kunna göra en välgrundad 

bedömning om bl. a emittentens finansiella ställning och framtidsutsikter, rättigheter 

förenade med de erbjudna värdepapperen och skälen till emissionen och emissionens effekt 

på emittenten. Informationen kan variera beroende på typen av emittent, emittentens 

ställning samt om endast kvalificerade investerare kan få tillträde till handel med 

värdepapperen. Därmed bör riskfaktorer i första hand framhäva risker som kan påverka dessa 

eller liknande emittentspecifika aspekter negativt.139  

Ett prospekt kan anses vara bristfälligt om det innehåller oriktig eller otillräcklig information, 

eller ger en orealistisk bild av emittenten, dennes finansiella ställning eller vinstförväntningar. 

Information är oriktig om den inte baserar sig på fakta och otillräcklig då den inte innehåller 

den information som krävs av prospektförordningen.140 Information i ett prospekt är felaktig 

om den är oriktig eller om en väsentlig omständighet har förtigits. Information är vilseledande 

om den ger mottagaren en felaktig bild av verkliga förhållanden fastän uppgifterna som angivs 

i sig själva är riktiga.141  

Dessa krav styr presentationen av all sorts information i prospekt och därmed också 

riskfaktorer. Riskfaktorer utgör ändå en specifik klass av information med en speciell 

betydelse för investerarnas bedömning och beslutsfattande. Information som presenteras i 

riskfaktorer är inte tillgänglig från andra källor, den är framåtblickande och därmed relevant 

för värderingen av emittenten och är negativ av sin karaktär.142 Utformandet av riskfaktorer 

kräver explicit uppmärksammande av negativa händelseförlopp, vilket kan motverka 

ledningens tidvis överoptimistiska fokus på positiva aspekter.143 Omsorgsfull bedömning av 

riskfaktorer för prospekt bidrar också till identifiering av möjliga negativa scenarier för 

emittentens utveckling. Samtidigt kan den möjliggöra en mera effektiv riskanalys och -

hantering i emittentens framtida verksamhet. 

                                                        
139 Se likadant om i första hand värdepappersegenskaper KKO 2013:53 punkt 25 angående gärningsrekvisitet för 

informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden ”[…] kun tunnusmerkistössä asetettu tiedon 

hintavaikutuksen olennaisuusedellytys on kytketty nimenomaisesti ”sanotun ” arvopaperin arvoon, 

arvioinnissa on otettava huomioon kysymyksessä olevaan arvopaperiin tai sen toimialaan ja niiden 

hinnanmuodostukseen liittyvät seikat ja mahdolliset erityispiirteet.” 

140 Veil 2017e s. 302. 

141 af Sandeberg 2008 s. 237–238. 

142 Se Balakrishnan – Bartov 2011 s. 2–3. 

143 Deumes 2008 s. 124. 
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3.2 Riskfaktorer som grund för investeringsbeslut 

3.2.1 Risk som ett osäkerhetsmoment 

Artikel 16 i prospektförordningen syftar endast på att riskfaktorer ska begränsas till risker som 

är specifika för emittenten och/eller värdepapperen och är väsentliga för att fatta ett 

välgrundat investeringsbeslut och att riskfaktorernas väsentlighet ska bedömas på grundval 

av sannolikheten för deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa 

effekter. För att kunna förstå vad som kan tolkas vara relevanta riskfaktorer, är det skäl att 

skapa en uppfattning om risk som ett grundläggande begrepp inom finansiering och 

investering. 

Begreppet risk fungerar som ett redskap att förstå och hantera faror och osäkerheter.144 Inom 

strategisk företagsledning kan risk definieras som oväntad eller negativ variation (downside 

risk) i verksamhetsresultat.145 Risk syftar alltså på externa eller interna faktorer som orsakar 

variation i ett bolags prestationsförmåga, som inte kan förutses exakt ex ante. Ju större 

osäkerheten angående prestationsresultaten är, desto större är risken.146 Enligt riskteori är en 

verksamhet riskfylld, om det innefattar både existensen av osäkerhet samt en möjlighet för 

förlust eller vinst. Risk kan alltså uppfattas som möjligheten av en negativ händelse, som dock 

också innebär en möjlighet till vinst.147 Beslut som innefattar risk fattas alltså utan 

förhandsvetskap om deras konsekvenser. Eftersom konsekvenserna är beroende av osäkra 

händelser, kan risktagning beskrivas som ett sorts hasardspel som kan resultera i olika utfall 

med olika sannolikheter.148 

Risktagande och riskfylld spekulation är en grundläggande del av verksamheten på 

värdepappersmarknaden och vinster kan inte uppnås utan en risk av förluster. En investerare 

som misslyckats i sitt risktagande måste därmed bära sina förluster själv och kan inte till 

exempel genom skadeståndskrav kräva att förlusterna bärs av en annan part. En investerare 

måste bära förlusterna denne åsamkas av alla risker förutom sådana denne inte var och inte 

skäligt borde ha varit medveten om, men som varit föremål för en informationsskyldighet från 

en annan part.149 

                                                        
144 Kahnemann 2011 s. 141, som hänvisar till Paul Slovics tankar om risk. 

145 T.ex. omsättning, kostnader, vinst och marknadsandel. 

146 Miller 1992 s. 311–312 

147 Mähönen – Villa 2012 s. 13. 

148 Kanhnemann – Tversky 1983 s. 341. 

149 Norros 2009 s. 79–81, Hidén 2002 s. 1. 
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Osäkerheter innebär en risk för investerare och risker på marknaden hämmar marknadens 

effektivitet.150 Knuts definierar risk som "ett osäkerhetsmoment i förhållande till ett 

kommande utfall av verkligheten. En risk föreligger när det finns minst två alternativa 

(okontrollerade) sätt på vilka framtiden kan gestalta sig."151 Knight utgår från att en risk skiljs 

från en osäkerhet genom att den är kvantifierbar.152 Vinster utbetalas dock som ersättning 

endast för speciella sorters risker, som inte kan mätas exakt.153 Risktagande förutsätter 

kompensation precis på grund av att risker inte kan mätas genom en exakt matematisk 

sannolikhetsdistribution.154 Det kan alltså göras en skillnad mellan risk som en specifik sorts 

osäkerhet och osäkerhet i allmänhet. I kontexten av prospekt bör det utgås från att riskfaktorer 

syftar på framtida, identifierbara händelseförlopp av vilka en bedömning av deras sannolikhet 

och förväntade effekter kan göras, om dock inte på ett exakt matematiskt sätt. 

Då en emittent betraktar sin verksamhet och riskmiljö, kan det primära utfallet för framtida 

utvecklingar ses som att emittentens utsikter och planer som presenteras i prospektet 

förverkligas. Riskfaktorer beskriver alltså potentiella omständigheter, som kan leda till att de 

önskade framtidsutvecklingarna inte uppfylls som planerat, utan en alternativ framtid 

förverkligas. Detta kan i sin tur leda till en negativ värdeutveckling av placerarnas investerade 

kapital i emittenten. 

Investerare är benägna att bära en viss risk då de investerar i värdepapper, men risken ska 

vara möjlig att bedöma vid investeringstillfället.155 Investerare bör garanteras en möjlighet att 

göra en välgrundad bedömning av dessa risker och fatta sina investeringsbeslut med full 

kännedom om fakta.156 Att göra investerare medvetna om risker förknippade med 

investeringsmålet kan anses höra till kärnområdet för informationsskyldigheter i alla 

                                                        
150 Knuts 2010 s. 35. Se även Akerlof 1970 s. 488–500.  

151 Knuts 2010 s. 250–251. 

152 Knight 1964 s, 20: ”It. will appear that a measurable uncertainty, or ”risk ” proper, as we shall use the term, 

is so far different from an unmeasurable one that it is not in effect an uncertainty at all. We shall accordingly 

restrict the term ”uncertainty ” to cases of the non-quantitive type ” Se även Miller 1992 s. 312, som i kontexten 

av strategisk företagsledning definierar osäkerhet som oförutsägbarhet eller bristfällig information beträffande 

variabler i omgivningen eller organisationen som påverkar bolagets prestation (”unpredictability of 

environmental or organizational variables that impact corporate performance […] or the inadequacy of 

information about these variables ”). 

153 Knight 1964 s. 48:  ”profit is […] clearly the result of risk, […] but only of a unique kind of risk, which is not 

susceptible of measurement.  ” 

154 Ibid. s. 46 ”If risk were exclusively of the nature of a known chance or mathematical probability, there could 

be no reward of risk-taking; the fact of risk could exert no considerable influence on the distribution of income 

in any way. For if the actuarial chance of gain or loss in any transaction is ascertainable, either by calculation 

a priori or by the payment of a small fixed cost limited to the administrative expense of providing insurance.” 

155 Sevenius – Örtengren 2017 s. 35. 

156 Skäl 19 i prospektförordningen. 
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investeringsformer. Betydelsen av att informera investerare om risker är särskilt betydlig, 

eftersom risker av sin natur är rätt abstrakta och svårbedömliga.157  

3.2.2 Risk och avkastning 

Investeringsrisk definieras i allmänhet som variation i avkastningen med tiden. Statistiskt 

mäts detta i allmänhet genom varians eller standardavvikelse.158 Enligt 

kapitalmarknadsteorin kvantifieras risk enligt marknadsrisk eller beta, det vill säga i hur stor 

grad värdet på en investering varierar i förhållande till allmänna marknadsfluktuationer.159 

Varians, standardavvikelse eller beta bidrar dock inte mycket till bedömning av riskfaktorer 

för IPO-prospekt, eftersom genomsnittsinvesteraren inte kan antas ha ingående kunskap om 

matematisk-statistisk företagsvärdering. Dessutom finns inga historiska börskurser att 

använda som grund för behövliga kalkyleringar, då ett bolag börslistas för första gången. 

Enligt grundläggande teorier inom finansiell ekonomi kan avkastningen på en tillbörligt 

diversifierad investeringsportfölj inte höjas utan att samtidigt öka risknivån.160 Investerare 

kan genom diversifiering av sina investeringar eliminera bolagsspecifika (idiosynkratiska) 

risker, men inte systematiska marknadsrisker som påverkar alla värdepapper.161 Det bör dock 

beaktas att flera investerare har en portfölj som består av andra investeringar än 

värdepapper.162 Investerare behöver alltså information om idiosynkratiska, icke-systematiska 

risker för att kunna äga individualiserade portföljer som tar i beaktande deras specifika 

riskprofiler och preferenser.163 Det är här ett förstånd om de riskfaktorer som berör en specifik 

emittent är ytterst viktigt. 

Investerare är intresserade av en investerings förväntade avkastning och risk, samt deras 

förhållande till varandra. Av dessa är risk av särskild betydelse. Medan en förändring i 

avkastningsförväntningar i allmänhet endast leder till en mindre avkastning på det 

investerade kapitalet, kan en missuppfattning av relevanta riskfaktorer i värsta fall leda till att 

                                                        
157 Norros 2009 s. 355.  

158 Se närmare de Ridder 2008 s. 360. 

159 de Ridder 2008 s. 368. Se även Thaler 2015 s. 226–227. Om kritik mot den empiriska hållbarheten av denna 

teori, se Oksaharju – Salo 2019 s 99. 

160 Detta förutsätter dock ett antagande av att marknaden är effektiv och att investerare kan antas att genom 

rationellt agerande sträva efter att optimera sin avkastning. Se de Ridder 2008 s. 354 och 361 Sharpe 1964 s. 

425–426.  

161 Se Berk – DeMarzo 2017 s. 370–373, de Ridder 2008 s. 363 – 365. Kahan 1992 s. 1025–1028 och Vahtera 2011 

s. 297–300. 

162 Coffee 1984 s. 748 poängterar att de flesta investerar inte diversifierar sin investeringsportfölj effektivt, samt 

att det kan vara rationellt att bedöma diversifiering genom andra investeringar än endast värdepapper. 

163 Investerare kan i allmänhet vara risksökande, riskaversiva eller riskneutrala. Finansteori och 

värdepappersmarknadsreglering utgår i allmänhet från att investerare är riskaversiva, dvs. att de strävar till att 

minimera risker. Se vidare Rudanko 1998 s. 205–208 och Salo – Oskaharju 2019 s. 432–435.  
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investeringen mister sitt värde totalt. Därmed finns det orsak att tolka vilseledande 

information om investeringens risknivå som ett särskilt allvarligt informationsfel.164  

Efter att ha definierat begreppet "risk" vänds uppmärksamheten till ordet "faktor" samt 

kombinationen av dessa två. För att möjliggöra en analys av rättsliga krav för riskfaktorer, bör 

vi skapa en semantisk uppfattning av vad föremålet för reglering av riskfaktorer är. Svenska 

Akademins ordlista definierar ordet "faktor" som "en medverkande kraft el. omständighet; 

viktig beståndsdel",165 och Svensk ordbok utgiven av Svenska akademien som "omständighet 

som bidrar till visst resultat."166 Genom att kombinera dessa definitioner med det ovan 

analyserade begreppet av risk i kontexten av informationsgivning på värdepappersmarknaden 

genom prospekt, kan vi komma fram till att en riskfaktor presenterar en omständighet som 

bidrar till eller påverkar den totala risken av en investering i en emittents värdepapper. 

3.3 Riskfaktorer som framtidsinriktad kvalitativ information 

I varje transaktion arrangerar ett företag på olika sätt utbyte av pengar, varor eller tjänster, 

risk, huvudman-agentförhållanden167 och information.168 I samband med börslistningen 

förmedlar emittenten information om sig själv åt investerare för att minska riskerna för 

huvudmannen (investeraren) att agenten (emittenten) kommer att bete sig illojalt, då 

investeraren överlåter sitt investeringskapital i utbyte mot eventuella framtida avkastningar 

på sin investering.  

Välfungerande värdepappersmarknader erbjuder en effektiv mekanism för fördelning och 

allokering av risker till de marknadsaktörer som har de bästa möjligheterna att förebygga 

risker eller annars förbereda sig för att risker realiseras och därmed kräver den lägsta 

riskpremien. För att möjliggöra denna allokeringseffekt, måste investerare ha tillräcklig 

information om riskerna för att fatta beslut enligt sina individuella riskpreferenser. 169 

Information i prospekt kan i allmänhet delas i två kategorier. Å ena sidan finns fakta som berör 

befintliga, verifierbara omständigheter (hard information). Å andra sidan kan information 

                                                        
164 Sillanpää 2007 s. 326. 

165 Svenska Akademiens Ordlista 2020. 

166 Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien 2020. 

167 Ett huvudman-agentproblem uppkommer då huvudmannen (investeraren) delegerar befogenhet för 

beslutsfattande till en bättre informerad agent (bolagsledningen) för att uppnå ett visst mål. 

Informationsasymmetrin mellan huvudmannen och agenten tillsammans med svårigheten att övervaka agenten 

leder oftast till att agenten kan agera i sitt eget intresse på bekostnad av huvudmannen. Se Jensen – Meckling 

1976 s, 305–360, Pönkä 2012 s. 87–99 och Mähönen – Villa 2015 s. 242–243. 

168 Mäntysaari 2014 s. 360 samt Mäntysaari 2017 s. 18 och 195. 

169 Se Rudanko 1998 s. 204–207. 



26 
 

vara subjektivt och framtidsinriktat.170 Då talar man om soft information, det vill säga 

kvalitativ information om emittenten som inte hänför sig till verifierbara fakta. Som exempel 

kan nämnas emittentens prognoser och planer.171 Till skillnad från hard information som ofta 

är verifierbara data i numerisk form, är soft information textuell information som är öppet för 

olika tolkningar. Detta innebär större informationskostnader för mottagaren som tvingas göra 

en osäker tolkning av informationen,172 vilket i sin tur kan leda till att investerare kräver en 

riskpremie för att kompensera för osäkerheten.173 

Riskfaktorer kan i de flesta fallen klassas som soft information. Riskfaktorer framför osäker 

information om möjliga framtida händelseförlopp som kan ha en väsentlig negativ inverkan 

på en emittents finansiella ställning och prestation.174 Fokus på potentiella negativa händelser 

är naturligt, eftersom psykologiska forskningar har visat att människor i allmänhet uppvisar 

förlustaversivitet (loss aversion). Med andra ord upplevs att en viss förlust på till exempel 

100 euro är mera oattraktiv än en vinst av 100 euro är attraktiv.175 

Eftersom investerare gör placeringar med förväntningen att få avkastning i framtiden, måste 

information som investerare förses med omfatta förutom befintliga, bekräftade fakta om det 

aktuella läget, också ange bedömningar om framtidsutvecklingar. Informationen som 

presenteras om framtidsutvecklingar måste grundas på en aktuell utsikt om emittentens och 

dess branschs framtida utveckling.176  

Information beträffande framtidsutvecklingar är så klart oundvikligt mera osäkert och 

subjektivt än uttalanden om ett aktuellt läge som kan baseras på verifierbara fakta. 

Framtidsinriktad information bör därmed bedömas enligt andra kriterier än sakfel som berör 

verifierbara fakta. En emittent kan inte åläggas ansvar endast på grund av att ett realiserat 

händelseförlopp avviker från det uppskattade utfallet. I bedömningen av om emittentens 

ledning har uppvisat korrekt information måste även iakttas att investeringar i aktier i 

allmänhet och framtidsbedömningar beträffande aktiernas värdeutveckling i synnerhet är 

förbundna med stora osäkerheter.177 

                                                        
170 Hidén 2002 s. 210 samt af Sandeberg 2001 s. 94. 

171 af Sandeberg 2001 s. 98. 

172 Se Li 2006 s. 3 

173 Arnold – Fishe – North 2010 s. 1497–1498. 

174 Din 2016 s. 73–74. 

175 Se Kanhnemann – Tversky 1983 s. 342. Se även Kahnemann 2011 s. 283–286 och Thaler 2015 s. 30–34. 

176 Sillanpää 2007 s. 329. 

177 af Sandeberg 2001 s. 386. 
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Däremot kan det förutsättas att framtidsinriktad information uppställs på basis av omsorgsfull 

förberedning och realism och att de motiveras med verifierbara fakta, eller åtminstone 

estimeringar som en omsorgsfull och sakkunnig person skulle anse vara motiverade. Om 

informationen har upprättats omsorgsfullt, i god tro och på sakliga grunder, kan emittenten 

anses ha uppfyllt sin informationsskyldighet på ett korrekt sätt.178 Avgörande är de grunderna 

och kalkylerna som den framtidsinriktade informationen har baserat sig på samt om en 

övervägande, omsorgsfull och förnuftig expert också kunde komma till samma slutsats om 

framtidsutsikterna.179 

3.4 Riskfaktorer och emittentens rykte 

Betydelsen av emittentens rykte accentueras särskilt i samband med börsintroduktioner, som 

har ett stort marknadsföringsvärde för emittenten. Om börslistningen misslyckas, kan detta 

leda till att investerare undviker emittenten i framtiden. Detta kan leda till lägre likviditet och 

sämre möjligheter att senare samla kapital genom nyemissioner. Därmed kan den ekonomiska 

skadan som följer av en misslyckad börsintroduktion vara svår att reparera.180 Samtidigt gäller 

också det omvända, det vill säga hög kvalitet på riskinformation kan också ses som en 

konkurrensfördel i lockandet av kapitalinvesteringar.181 

Information i prospekt skapar grunden för emittentens senare informationsskyldigheter 

gentemot sekundärmarknaden.182 Det ligger i varje enskild emittents intresse att genom 

prospektet skapa förtroende bland investerare. Genom att kommunicera tydligt om risker till 

investerare kan man påverka investerares uppfattning om framtiden och motverka 

investerares eventuella obefogade överoptimism. Därmed kan ledningen sänka sannolikheten 

av att de senare inte skulle uppfylla investerares förväntningar. Detta skyddar emittentens och 

ledningens rykte och anseende bland investerare på lång sikt.183 Marknaden reagerar 

                                                        
178 Hidén 2002 s. 214. 

179 Se Norros 2009 s. 104–107. Framtidsprognoser i prospekt har i Finland behandlats i högsta domstolens fall 

KKO 2009:1 där högsta domstolen dessutom poängterade att ett listningsprospekt har en särskilt betonad 

betydelse för investerare som informationskälla. Beaktansvärt var också att TJ Groups bransch präglades av 

särskilt investerarintresse, samt att bolagets aktiekurs påverkades starkt av framtidsutsikter och 

avkastningsförväntningar. Av denna orsak sågs information om bolagets resultat och framtidsutsikter som 

väsentliga faktorer både för genomförandet av aktieemissionen och -försäljningen samt prisformationen. TJ 

Group Oyj hade i sitt listningsprospekt konstaterat att bolaget inom två år uppnår positionen som 

marknadsledare i Europa, samtidigt som verksamheten förblir lönsam. Detta tolkades som vilseledande, eftersom 

prospektet inte tydligt framförde kriterierna enligt vilka uppnåendet av en marknadsledande position bedömdes.  

180 af Sandeberg 2001 s. 57. 

181 Se Deumes 2008 s. 122–123. 

182 Se Knuts – Parkkonen 2014 s. 73. Dessutom kräver VPML 1:4 att tillhandahållande av information ska vara 

konsekvent. 

183 Deumes 2008 s. 151. Om renommékostnader som sanktioner vid sidan av juridiska påföljder, se Määttä 2016 s 

26. 
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sannolikt mera neutralt till negativa nyheter om investerare varit medvetna och 

välinformerade om riskerna.184 

Förutom att prospektet minskar informationsasymmetrierna mellan emittenten och 

investerare är det också ett redskap för emittenten att signalera om sin börslistnings 

kvalitet.185 Därtill kan väl upprättade riskfaktorer tänkas signalera kvaliteten av bolagets 

ledning och kompetens till investerare, samtidigt som de uppvisar en benägenhet av 

transparens gentemot marknaden.186 Investerare kan därmed konstatera att ledningen har en 

god uppfattning om de mest relevanta riskerna som hänför sig till emittenten och dess 

verksamhet och därmed har goda förutsättning att motverka dessa risker. 

Om emittenten uppfattas som ett investeringsmål som tydligt analyserar och kommunicerar 

osäkerheter i sin framtida utveckling genom sin presentation av välutformade och 

genomtänkta riskfaktorer i sitt prospekt, kan detta vara en aspekt som investerare ser i ett 

positivt ljus då de fattar investeringsbeslut. Eftersom väl utformade riskfaktorer bidrar till att 

det råder mindre osäkerheter om vad framtida negativa händelseförlopp kan innebära, kan 

också risken som förknippas med emittentens aktier minska i investerarens ögon, vilket kan 

leda till en ökad investeringsvillighet. 

Riskfaktorer kan alltså fungera som ett redskap som motverkar osäkerheter. Trots att 

medvetenheten om risker kan leda till att investerare kan uppfattar investeringen som mera 

riskfylld, kan man däremot genom noggrann och omsorgsfull formulering av riskfaktorer 

medverka till att åtminstone göra riskerna som den specifika emittenten berörs av så pass 

tydliga att möjligheten för alltför många olika tolkningar minskas. Därmed minskar 

osäkerhetsgraden av att bedöma riskens betydelse för emittenten och därmed också 

investerarens risk.187 Dessutom kan investerare också antas vara medvetna om att emittenter 

är skyldiga att framföra riskfaktorer och därmed kan de inte som sådana anses avskräcka 

investerare.188 Investeringar i värdepapper innebär liksom andra investeringar en risktagning, 

som investerare måste anses vara medvetna om.189 

                                                        
184 Dessutom uppstår inte en skyldighet att publicera en resultatvarning lika lätt om investerare på basis av 

tidigare publicerad information om riskfaktorer och osäkerheter kan göra en bedömning av framtida 

resultatutvecklingar, se Häyrynen – Virtanen 2007 s. 76. 

185 Bozzolan – Ipino 2007 s. 2.  

186 de Lorenzo – Fabrizio 2001 s.11. 

187 Se Arnold – Fishe – North 2010 1510–1513. 

188 Börsstiftelsen 2016 s. 23–24. 

189 Enligt skäl 29 i prospektförordningen bör prospekt inte innehålla generella uttalanden om investeringsrisk. Se 

även KKO 2011:5: ”Siihen nähden, että B:n puolisot olivat kokeneita sijoittajia, heidän oli täytynyt ymmärtää, 

vaikka asiaa ei olisi heille selitettykään, että osakesidonnaisiin sijoituksiin, joilla tavoitellaan korkeaa tuottoa, 

liittyi sijoittajariski.” 
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4. MÅLGRUPPEN FÖR PROSPEKTINFORMATION 

4.1 Den förnuftiga investeraren i ljuset av behavioristisk vetenskap 

Enligt skäl 29 i prospektförordningen ska beskrivningen av riskfaktorerna endast göras till 

förmån för investeraren.190 Informationsskyldigheter kan inte basera sig på var och en 

individuell investerares behov, eftersom information på värdepappersmarknaden riktas till en 

huvudsakligen anonym publik191 som består av personer med olika preferenser, strategier och 

kunskaper och därmed också olika uppfattningar om vad som utgör väsentlig information.192 

Regleringen måste basera sig på en klar syn på till hurdana investerares förmån regleringen i 

allmänhet är avsedd och marknadsaktörerna bör vara medvetna om denna standard.193  

Då investeringsbeslut baserar sig på rationella överväganden, styrs investeringar till de mest 

produktiva bolagen. Därför är grundtanken med informationsskyldigheter att möjliggöra 

rationella beslut på basis av tillförlitlig och jämförelsebar information.194 Reglering av 

informationsskyldigheter på värdepappersmarknaden utgår i allmänhet från att information 

ska bedömas från den förnuftiga investerarens synvinkel.195  

En förnuftig investerare kan antas åtminstone känna till grunderna för investering, särskilt 

relationen mellan risk och avkastning.196 Utav två alternativ med lika avkastning väljer den 

förnuftiga investeraren den placeringen som har den minsta risken.197 Om det i prospekt alltså 

betonas att emittentens verksamhet har en stor tillväxtpotential, kan investerare antas förstå 

att detta i allmänhet innebär en större risk.198 Prospektförordningen nämner dock inte 

standarden om den förnuftiga investerararen, till skillnad från till exempel MAR.199  

Måttstocken för informationsskyldigheter på värdepappersmarknaden måste basera sig på en 

realistisk standard, som bidrar till uppnåendet av regleringens målsättningar. Forskning inom 

                                                        
190 Trots att skälet hänvisar till prospektets sammanfattning, kan detta med god orsak antas gälla också för 

prospektet i allmänhet, eftersom emittenten riktar prospektets information till potentiella investerare. 

191 Se t.ex. KKO 2000:82 ”Arvopaperimarkkinarikos kohdistuukin luonteenomaisesti laajaan, tarkasti 

määrittelemättömään joukkoon. ” 

192 Huovinen 2004 s. 142–143.  

193 Se Oksaharju – Salo 2019 s. 83. 

194 Norros 2009 s. 92. 

195 Se Veil 2017d s. 204. Finansinspektionen 2013a s. 47–48, punkterna 50 och 51. använder begreppet 

”omsorgsfull investerare ” som bedömningsgrund för vad som tolkas vara väsentlig information i prospekt. Detta 

syftar till en person med rimliga kunskaper om affärsverksamhet och ekonomisk verksamhet i allmänhet. En 

omsorgsfull investerare är beredd att med tillbörlig omsorg ta del av tillgänglig information. 

196 Salo – Oksaharju 2019 s. 418. Se även Lauriala 2001 s. 159–160 och Sillanpää 2007 s. 326–327. 

197 de Ridder 2008 s. 354. 

198 Sillanpää 2007 s. 326. 

199 Se skäl 14 samt artikel 7(4) i MAR, som använder begreppet förnuftiga investerare.  
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behavioristiska vetenskaper har bevisat att investerares analysering av information leder till 

systematiska och permanenta snedvridningar (biases) i beslutsfattande. Investerare kan bland 

annat fästa för mycket uppmärksamhet på historiska trender utan att i tillräcklig mån iaktta 

möjliga framtidsutvecklingar.200 Dessa resultat måste beaktas i tolkningen av 

informationsskyldigheter.201 För att uppfylla prospektförordningens målsättning att 

möjliggöra välgrundade investeringsbeslut bör utformandet av information sträva till att 

motverka irrationella kognitiva snedvridningar.202 

Emittenter kan använda kunskap inom behavioristiska vetenskaper för att göra information 

om risker mera analysbar och lättförståelig.203 Kognitiva snedvridningar kan motverkas 

genom att förse investerare med tillrättavisande och varnande information (till exempel 

konkreta negativa händelseförlopp204), vilket kan motverka överoptimistiska bedömningar205 

och därmed främja välgrundat beslutsfattande. 

Man kan dock knappast förutse vilka personer gör begår vilka misstag i varje enstaka 

situation.206 Bevis på tidigare effektiva regleringsåtgärder kan dessutom vara bundna till et 

specifikt kontext, varmed behavioristisk-vetenskapligt motiverad reglering trots sina 

välmenande syften kan ha oförutsebara effekter.207 Behavioristisk ekonomi har också allmänt 

kritiserats för avsaknaden av en enhetlig teori, utan vilken den befaras förbli endast en samling 

                                                        
200 Choi 2006 s. 113. 

201 Se Salo – Oksaharju 2019 s. 436 och Oksaharju – Salo 2019 s. 107–111. Se även Määttä 2016 s. 71. Fiktiva 

personer med teoretiska egenskaper kan framstå som närmast karikatyrartade i ljuset av människors egentliga 

beteende Närmare om denna kritik, se t.ex. Mäntysaari 2014 s. 359. 

202 Se Oksaharju – Salo 2019 s. 110, som också hänvisar till skäl 17 av PRIIPs-förordningen, som stadgar att 

harmoniseringen av presentation av information i faktablad för Priip-produkter bör beakta tillgänglig och 

pågående forskning om konsumentbeteenden, inklusive resultat från tester av hur ändamålsenliga olika sätt att 

presentera information är för konsumenterna. Se även Elliot – Rennekamp – White 2015, som framför 

forskningsresultat som tyder på att bolag som betonar konkreta språkliga formuleringar förenklar investerares 

visualisering av utfall och ökar investerares benägenhet att investera i dessa bolag. Detta kan vara särskilt 

betydande för lockande av utländska investerare, eftersom konkreta formuleringar kan motverka så kallad home 

bias. Begreppet syftar på tendensen för investerare att endast köpa aktier i inhemska bolag trots att avkastningen 

kan vara högre ifall investeringsportföljen var mera diversifierad genom också utländska investeringar. Detta 

förklaras inom psykologi genom den så kallade Construal Level Theory, enligt vilken människor i allmänhet 

bedömer information enligt hur psykologiskt avlägset de uppfattar informationen. Till exempel geografisk 

avlägsenhet kan bidra till en uppfattning av psykologisk avlägsenhet som i allmänhet bedöms mera negativt. 

Konkreta språkformuleringar kan bidra till en känsla av mindre psykologisk avlägsenhet och därmed en ökad 

benägenhet att investera. 

203 Det är klart att samma insikter och forskningsresultat teoretiskt kunde användas för att vilseleda investerare. 

Detta skulle dock sannolikt strida mot prospektförordningen (se bl.a. artikel 7(2), 7(3)(e), 9(9) tredje stycket, 

11(2)(a), 18(1)(b) och 22(3)) samt förbudet mot lämnandet av osann eller vilseledande information i VPML 1:3. 

204 Se t.ex. Jolls – Sunstein 2006 s. 210. Se även Oksaharju – Salo 2019 s. 109. 

205 Se Choi 2006 s. 116–119 betonar att det är osäkert om investerare faktiskt tar till sig sådan varnande 

information, särskilt om information om t.ex. nyliga framgångsrika IPO-investeringar är mera framhävd. 

206 Teigelack 2017 s. 235. 

207 International Organization of Securities Commissions 2019 s. 1. 
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av enstaka intressanta insikter.208 Trots valida iakttagelser av systematiskt irrationellt 

beteende har behavioristiska vetenskaper inte lyckats presentera en omfattande 

alternativmodell åt den förnuftiga investerarens standard. 

Man kan inte heller anta att investerare alltid systematiskt beter sig irrationellt. De besitter en 

åtminstone begränsat rationell övervägningsförmåga.209 Trots att det inte uttrycks explicit, 

kan från prospektförordningen också härledas en tolkning att förordningen förutsätter att 

informationen bör anpassas till investerare som är kapabla att ta till sig information, utföra en 

analys av denna information och fatta ett beslut210 som baserar sig på en övervägning av 

faktorer som härletts från analysen.211 Därmed bör regleringen tilldela skydd till personer som 

tar till sig tillgänglig information och på basis av denna åtminstone försöker fatta ett rationellt 

beslut. Ett basantagande av rationalitet ställer också en tydlig måttstock, som hindrar 

godtyckliga regleringsinterventioner på basis av behavioristiska teorier, som inte 

nödvändigtvis har verifierats på ett fullständigt objektivt sätt.212 Antagandet av 

investerarrationalitet erbjuder alltså en större rättssäkerhet för marknadsaktörer. Det kan 

heller inte förbises att regleringens utgångspunkter kan ha en incentiveffekt. Ett krav på 

åtminstone begränsad rationalitet uppsätter ett normativt ideal, som marknadsaktörer bör 

sträva till. Utan detta krav skulle det inte finnas tillräckliga incentiv för investerare att bekanta 

sig med eller analysera information, eftersom de inte kunde åläggas något långtgående ansvar 

för misslyckade investeringar.213 I allmänhet kan det också antas att mera välinformerade 

investerare klarar sig bättre på lång sikt.214 

Trots att rationalitet inte kan omkullkastas helt och hållet i utformandet av regleringens 

investerarsyn, kan man inte heller utgå från överdrivet rationella aktörer med avsevärt bättre 

kunskaper än den genomsnittliga investeraren eller hög professionell kompetens. En 

                                                        
208 Schammo 2011 s. 67. Se likadant Choi 2006 s. 124–125, som poängterar att fast ekonomiska teorier inte är 

ofelbara, är dessa teorier mera utvecklade än behavioristiska ekonomiska teorier. 

209 Se Williamson 1981 s. 553, som hänvisar till Herbert Simons synpunkter om begränsad rationalitet i 

processering av information:  ”[…] boundedly rational agents experience limits in formulating and solving 

complex problems and in processing (receiving, storing, retrieving, transmitting) information ” Se även Simon 

1955 s. 99–118. För en sammanfattning av behavioristiskvetenskapliga synpunkters påverkan på synen inom 

finansiell ekonomi av investerare som obegränsat rationella aktörer, se Knuts 2010 s. 43–44 samt Choi 2006 s. 

110–111. Thaler lägger också till begränsad viljestyrka och begränsat självintresse som empiriskt iakttagna 

avvikelser från den rationella aktörens modell, se Thaler 2015 s. 258. 

210 Enligt Oksaharju – Salo 2019 s 89 kan en förnuftig investerare antas alltid fatta ett visst beslut. 

211 Detta illustreras av att informationen i prospekt enligt prospektförordningen måste möjliggöra en välgrundad 

bedömning (se skälen 26, 27 och 54 samt artiklarna 6(1), 9(9), 14(2), 16(1) och 18(1)(b)) och att informationen 

måste kunna analyseras (se skälen 27, 54 och 63 samt artiklarna 6(2) och 14(2). 

212 Choi 2006 s.128. 

213 Salo – Oksaharju 2019 s. 440. Om teoriers möjlighet att bli självuppfyllande och beteendepåverkande, se även 

Mäntysaari 2017 s. 17 och 126–127. 

214 Mäntysaari 2017 s. 19. 
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investerare kan ses som en kombination av rationalitet och mänsklighet.215 Genom den 

ursprungliga tesens (obegränsat rationella investerare) samverkan med antitesen (empiriskt 

iakttagen systematisk irrationalitet) utformas en syntes i form av en begränsat rationell aktör, 

som strävar efter rationellt agerande men är betingad av vissa kognitiva brister på grund av 

sin mänsklighet. 

4.2 Kvalificerade och icke-kvalificerade investerare 

Prospektförordningen beaktar olika sorters investerare med olika informationsbehov genom 

att göra en skillnad mellan kvalificerade och icke-kvalificerade investerare, även så kallade 

professionella och icke-professionella investerare.216 Enligt skäl 27 i prospektförordningen bör 

informationen som ingår i prospektet anpassas till typen av prospekt, emittentens natur och 

ställning, typen av värdepapper och huruvida de investerare som erbjudandet riktas till endast 

är kvalificerade investerare.217 

Af Sandeberg har argumenterat för att utformningen av information borde ske från 

professionella investerares synvinkel, eftersom de har bättre möjligheter att använda sig av 

relevant information.218 Eftersom bedömningen av vilseledande information utförs genom att 

beakta målpublikens subjektiva egenskaper, måste det dock beaktas att en börslistning riktas 

till den stora allmänheten, som i stort sett består av icke-professionella investerare.219 

Erbjudandet av aktier i samband med börslistningen ställer inte några begränsningar på 

                                                        
215 Salo – Oksaharju 2019 s. 419. 

216 Se likadant skäl 16 i prospektdirektivet samt Schammo 2011 s. 74–75. 

217 Enligt artikel 1(4)(a) i prospektförordningen ska skyldigheten att offentliggöra ett prospekt inte tillämpas på 

erbjudanden av värdepapper till allmänheten som riktas endast till kvalificerade investerare. 

Prospektförordningens föregångare prospektdirektivet hade en stark inriktning på skydd för icke-professionella 

investerare. Det framgick dock som tvivelaktigt om investerare faktiskt begrep informationen i prospekt, som 

upplevdes som komplext och svårläst. Direktivet lyckades alltså inte skapa ett tillfredställande skydd för icke-

professionella investerare. Se närmare Moloney 2014 s. 93–101. 

218 af Sandeberg 2001 s. 68. Se även Sillanpää 2007 s. 323–324 som anser att den förnuftiga investeraren är en 

professionell person med kunskap om värdepappersmarknaden och att information i prospekt och 

börsmeddelanden bedöms utifrån en sådan investerarens synvinkel, medan annat marknadsföringsmaterial i 

första hand riktas till en genomsnittlig småinvesterare. Synpunkten kan motiveras med att forskningsresultat 

pekar mot att mera information i första hand gagnar professionella och erfarna investerare mera än 

genomsnittsinvesterare (se Oksaharju – Salo 2019 s. 102) och att de flesta investerarna inte verkar utnyttja 

informationen om risker (se Balakrishnan – Bartov 2011 s. 4–5, som iakttar att även vissa finansanalytiker inte 

utnyttjar riskfaktorsinformation till fullo då de bedömer emittenters framtidsutvecklingar). 

219 Se Häyrynen – Kajala 2013 s. 55–56. Se likadant även Korva 2004 s. 439, som framför att 

informationsskyldigheten gäller gentemot alla investerare, inte alltså enbart en begränsad grupp professionella 

investerare. 
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målgruppens kompetens. Därmed bör man iaktta, att mindre sofistikerade investerare har det 

största behovet av information som de lätt kan förstå.220  

Icke-professionella investerares informationsbehov betonas dessutom som en orsak till 

reformerna för presentationen av riskfaktorer.221 Icke-professionella investerares 

informationsbehov framförs också i prospektförordningens skäl 83 som konstaterar att 

bristfällig information framför allt kan komma att skada "konsumenter och privata 

investerare" samt vikten av att "skapa förtroende för finansmarknaderna bland icke-

professionella investerare". Skäl 4 i prospektförordningen talar dessutom om att "garantera 

en hög nivå av konsument- och investerarskydd".222 Därför bör emittenten utgå från att 

informationen i prospektet ska formuleras på ett sätt som gör dem förståeliga och användbara 

för en investerare med samma kunskaper som en genomsnittlig konsument.223.  

Kombinerat med ovan presenterade iakttagelser om investerares rationalitet och 

behavioristiska snedvridningar kan man konstatera att målgruppsinvesteraren beträffande 

prospektinformation bör ses som en icke-professionell investerarare224 som i allmänhet 

strävar efter att agera rationellt i enlighet med sina ekonomiska intressen, men på grund av 

                                                        
220 U.S. Securities and Exchange Commission 1998 s. 10. Se likadant Häyrynen – Kajala 2013 s. 60. Dessutom 

kan man påpeka, att ett prospekt dessutom inte enligt prospektförordningens artikel 1(4) behöver upprättas över 

huvud taget om värdepapper erbjuds endast till kvalificerade investerare. 

221 ESMA 2019a s. 6 punkt 3, som syftar på retail investors, vilket jag själv tolkar syfta på investerare av icke-

professionell karaktär.  

222 Se även skäl 28 och 29 i prospektförordningen, som särskilt poängterar betydelsen av sammanfattningens 

redogörelse av riskfaktorerna för icke-professionella investerare.  

223 Salo 2016 s. 115–116 har till och med påpekat att den förnuftiga investeraren påminner om standarden av en 

hypotetisk "typisk konsument" som framförts i tolkning av direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Denna 

konsument konstateras vara "normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av 

sociala kulturella och språkliga faktorer".  

224 Salo – Oksaharju 2019 s. 440 iakttar att icke-professionella investerare inte är en homogen grupp och att 

investerarskyddet kan variera också inom denna grupp på basis av t.ex utbildning, erfarenheter av 

företagsverksamhet eller hög ålder. Senare på s. 445 påpekar de docka att alla individuella investerares 

preferenser inte kan beaktas då man fullföljer informationsskyldigheter på värdepappersmarknaden, eftersom 

informationsskyldigheterna riktar sig till en huvudsakligen anonym publik. Följande samma logik kan man enligt 

min mening inte heller beakta andra individuella särdrag hos investerare än preferenser, utan man måste utgå 

från en objektiv måttstock. Se även Teigelack 2017 s. 235. 
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sina mänskliga egenskaper inte alltid lyckas.225 Investerare kan i alla fall inte antas agera 

motstridigt med sina ekonomiska intressen.226 

4.3 En emittentspecifik investerarsyn 

I prospekt bör det alltså fästas särskild uppmärksamhet på informationens kvalitet, så att den 

är så lättläst och begriplig att en bred mängd även icke-professionella investerare lockas att 

bekanta sig med prospekt och därmed göra förnuftiga investeringar.227 Det finns dock ett 

behov av att fastställa olika idealtyper som fokuserar tolkningen på representativa 

investerartyper för en strukturerad gestaltning av verkligheten.228 Information måste enligt 

prospektförordnigen anpassas både till den enskilda emittenten samt emittentens relevanta 

investerarmålgrupp. För att säkerställa att all väsentlig informationen presenteras i 

riskfaktorerna på ett förståeligt och användbart sätt för investerare, bör emittenten vara 

medveten om den relevanta investerarmålgruppen och dess egenskaper.229 

Oksaharju och Salo presenterar på basis av teorier inom finansiell ekonomi samt tillämplig 

lagstiftning tre olika investerartyper som redskap för en mera specifik tolkning av den 

förnuftiga investerarens standard och därmed väsentlig investerarinformation. En 

värdeinvesterare (arvosijoittaja) söker att investera i bolag som är undervärderade i 

förhållande till deras aktuella egendom enligt balansräkningen. En kvalitetsinvesterare 

(laatusijoittaja) investerar i företag som är undervärderade i förhållande till den nuvarande 

egendomens framtida avkastningspotential. Tillväxtinvesterare (kasvusijoittaja) söker efter 

bolag som har stort tillväxtpotential.230 Värdeinvesterare uppskattar i första hand information 

                                                        
225 Se Salo – Oksaharju 2019 s. 435. Se även för en syn på den förnuftiga investeraren som en marknadsaktör med 

bättre kunskaper och förmågor än den genomsnittliga marknadsaktören Kotiranta .2014 s. 87 Jag är benägen att 

luta mera mot Knuts tolkning av den rationella investeraren som en person med mänskliga brister, som inte 

nödvändigtvis besitter bättre kunskaper än en genomsnittlig marknadsaktör. Genom att beakta den empiriska 

verkligheten där investerare lider av mänskliga brister kommer tolkningen av reglering som fäster sig på en 

uppfattning av den förnuftiga investeraren närmare den empiriska verkligheten av värdepappersmarknaden, 

istället för att försöka fästa sig på en normativ verklighet på en marknad som präglas av överrationella aktörer 

som de facto inte existerar, se Knuts 2011 s. 106–108. Detta kan även motiveras med det faktum att 

marknadsmissbruksförordningens (MAR) skäl 26 verkar likställa den förnuftiga investeraren med en 

genomsnittlig investerare genom att hänvisa till ”en normal och förnuftig person ”, se Oksaharju – Salo 2019 s. 

113.  

226 Se Salo 2016 s. 120–122. 

227 Se Moloney 2014 s. 95. Moloney poängterar att fokus på informationens mängd på bekostnad av kvalitet kan 

leda till att svagt informerade investerare agerar under ett felaktigt antagande att upprättandet och granskningen 

av prospekt har innefattat en robust kvalitetskontroll. Han hänvisar också till att det på den amerikanska 

marknaden framförts kritik för att informationsreglering har skapat en implicit uppmuntran till att investera på 

basis en falsk känsla av säkerhet samt en felaktig uppfattning att icke-professionella investerare kan uppnå lika 

stora avkastningsnivåer som professionella investerare på basis av den offentliggjorda informationen. 

228 Om representativa idealtyper, se Mäntysaari 2017 s. 17 och 105. 

229 Se U.S. Securities and Exchange Commission 1998 s. 9–13. 

230 Oksaharju – Salo 2019 s. 96–103. 
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om den nuvarande egendomen och faktorer som påverkar dess värde. Dessa kan innefatta 

händelser som ändringar i ledningens sammansättning, dividendpolitik eller divestering av 

tillgångar. Kvalitetsinvesteraren värderar däremot information om den nuvarande 

egendomens avkastningspotential, medan tillväxtinvesterares intresse i första hand riktas till 

prognoser om framtida tillväxt.231 Varje investerartyps målsättningar ställer en måttstock 

enligt vilken informationsgivningen bedöms.232 

Genom Oksaharjus och Salos modell definieras mera emittentspecifika investerartyper. 

Investerartyperna väljer ut bolag som motsvarar deras preferenser. Därmed kan man ifrån en 

analys av information i prospektet, till exempel hur emittenten själv betonar och presenterar 

sin syn på framtidsutsikter, investeringsbehov och dividendpolitik också härleda en 

uppfattning av vilka sorters investerare som i första hand är intresserade av emittenten. 

Genom detta förenligas målsättningen med emittentens informationsproduktion och 

målgruppsinvesterarnas informationsbehov. Oksaharju och Salo erbjuder en strukturerad 

modell som möjliggör en emittent- och målgruppsmedveten tillämpning av den begränsat 

förnuftiga, icke-professionella investerarens måttstock och därmed urskiljandet av väsentlig 

information från icke-väsentlig genom att betrakta hur emittentens investerarmålgrupp 

uppfattar emittentens värde genom deras individuella preferenser.233 Detta är förenligt med 

kravet på att riskfaktorer bör utformas på ett sätt som iakttar emittentens specifika drag.234 

Då Oksaharjus och Salos modell anpassas specifikt till riskfaktorer, betyder detta i allmänhet 

att värdebolag med en låg avkastning på eget kapital (ROE) bör fokusera på risker vars 

inträffande skulle innebära att värdet på dess befintliga egendom sjunker. Kvalitetsbolag med 

måttlig avkastning på eget kapital borde däremot i första hand lyfta fram risker som kan 

påverka egendomens framtida avkastningar, medan tillväxtbolag med hög ROE bör bedöma 

vilka risker som skulle leda till att framtida målsättningar eller prognoser för tillväxt inte skulle 

uppfyllas.235 

Fastän de tre investerartyperna inte realistiskt kan beskriva alla sorters investerare, fungerar 

de som tillräckliga approximationer.236 Modellen bör i vart fall tillämpas som mera av en 

                                                        
231 Oksaharju – Salo 2019 s. 95–111. 

232 Oksaharju – Salo 2020 s. 186. 

233 Se Oksaharju – Salo 2019 s. 114.  

234 Se även ESMA 2019a s. 11 punkt 20, där ESMA poängterar att bedömningen av riskfaktorers begriplighet kan 

påverkas t.ex. av att emittenten är ny till marknaden eller att erbjudandet av värdepapper riktas till icke-

professionella investerare och att behöriga myndigheterna kan beakta prospektets adressater i sin bedömning. 

235 Oksaharju – Salo 2019 s. 88–89. Skribenterna använder en tumregel på 10 procents ROE. Värdebolagens 

avkastning är lägre, kvalitetsbolagens lika stor och tillväxtbolagens högre än denna referenspunkt. 

236 Se Friedman 1953 s. 15 och 36. Se även Mäntysaari 2017 s. 25:  ” […] the ideal types used in this new discipline 

do not 'exist'. Ideal types are just a means to describe societal reality.” 
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riktlinje eller tumregel och inte som någon absolut regel som kategoriskt skulle utesluta en 

viss sorts information. Det handlar mera om hurdan information som i allmänhet bör betonas 

med beaktande av emittentens egenskaper och därmed dess tilltänkta investerarmålgrupp.237 

Efter att ha fastställt riskers betydelse för investerare samt hur den relevanta 

målgruppsinvesteraren för riskinformationen bör fastställas kommer jag under följande 

stycke att presentera identifiering och val av riskfaktorer som en process. Enligt van Daelen 

ska emittenten (1) identifiera dess specifika risker (2) klassificera riskerna enligt deras 

sannolikhet och förväntade effekter, för att fastställa de risker som är väsentliga för 

investeringsbeslut, (3) besluta om allokering av ansvar och planerade åtgärder för 

riskhantering.238 och sedan (4) välja den information som ska presenteras i prospektet.239 Jag 

har själv dock valt att inte inkludera van Daelens fas 3 i min analys, eftersom det inte direkt 

har att göra med utformandet och presentationen av riskfaktorer i prospekt. 

                                                        
237 Se Oksaharju – Salo 2019 s. 112. 

238 Information om sådana åtgärder kan också återges i prospektet för att förse investerare med information som 

kan komma påverka deras investeringsbeslut. 

239 van Daelen 2008 s. 52. 
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5. IDENTIFIERING OCH VAL AV RISKFAKTORER 

5.1 Prospektförordningens artikel 16 och ESMAs riktlinjer 

Enligt artikel 16 i prospektförordningen ska de riskfaktorer som anges i prospekt begränsas 

till risker som är specifika för emittenten och/eller värdepapperen och är väsentliga för att 

kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Detta ska gå att bekräfta genom det övriga 

innehållet i prospektet. Kriterierna för specifika drag, väsentlighet och bekräftelse är 

kumulativa. Det ska framgå tydligt i offentliggörandet att alla kriterier har uppfyllts när en 

riskfaktor inbegrips i ett prospekt.240 Riskfaktorerna ska dessutom presenteras i ett begränsat 

antal kategorier utifrån deras egenskaper. Den mest väsentliga riskfaktorn inom varje kategori 

ska nämnas först i kategorin på grundval av dess sannolika förekomst och förväntade negativa 

effekter. 

Artikel 16(1) kan ses som ett specifikt uttryck av de allmänna kvalitetskraven för 

prospektinformation som presenteras i prospektförordningens skäl 27. Enligt skälet bör 

prospekt inte innehålla information som inte är väsentlig eller specifik för emittenten och de 

berörda värdepapperen, eftersom information som är relevant för investeringsbeslutet kan 

hamna i bakgrunden och därmed undergräva investerarskyddet. Vidare krävs att information 

i prospekt ska vara tillräcklig, objektiv och skriftlig, samt presenteras i en koncis och 

lättbegriplig form som gör den lätt att analysera. Artikel 20(4) ställer därtill ett krav på att 

information i prospekt ska vara fullständig, begriplig och konsekvent. 

Skäl 54 tar specifikt ställning till riskfaktorer. Enligt skälet är det främsta syftet med 

riskfaktorer i ett prospekt att säkerställa investerares förmåga att göra en välgrundad 

bedömning av risker och därmed fatta sina investeringsbeslut med full kännedom om fakta. 

Prospekt bör inte innehålla generella riskfaktorer som endast tjänar som ansvarsfriskrivning. 

Sådana riskfaktorer kan leda till att de mer specifika riskerna som investerare bör vara 

medvetna om hamnar i bakgrunden. Detta innebär i sin tur att informationen i prospektet inte 

skulle vara presenterad i en koncis och lättbegriplig form som gör den lätt att analysera. Vidare 

presenterar punkt 54 några exempel på möjliga riskfaktorer, som bland annat kan omfatta 

miljömässiga, sociala och företagsstyrningsrelaterade omständigheter.241 

Den europeiska värdepappersmarknadsmyndigheten ESMA fick enligt artikel 16(4) i 

prospektförordningen som uppgift att utveckla riktlinjer för att hjälpa medlemsstaternas 

                                                        
240 ESMA 2019b, s. 8 förklarande punkt 13. 

241 Se t.ex. Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 36 riskfaktor D.4. och s. 38 sista stycket av riskfaktor E.3., 

Relais Group Oyj:s prospekt s. 20 riskfaktor E.3., Musti Group Oyj:s prospekt s. 13 näst sista stycket av riskfaktor 

B.6. samt s. 17 andra stycket i riskfaktor 17. I Musti Group Oyj:s prospekt s. 22 riskfaktor F.1. har företagsansvar 

dessutom lyfts fram i riskfaktorns rubrik. 
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behöriga myndigheter i bedömningen av riskfaktorer. På basis av detta mandat publicerade 

ESMA en slutrapport som innehöll de slutliga riktlinjerna för riskfaktorer.242 De finsk- och 

svenskspråkiga riktlinjerna publicerades den 1 oktober 2019 och riktlinjerna började officiellt 

gälla den 4 december 2019.243  

I den så kallade Lamfalussy-modellen hör ESMAs riktlinjer till regleringsinstrument på nivå 

3, som är underställda ramlagstiftning och allmänna principer på nivå 1 

(prospektförordningen) samt detaljerade regler på nivå 2 (kommissionens delegerade 

förordningar (EU) 2019/979 och (EU) 2019/980).244 Riktlinjerna är som sådana inte rättsligt 

bindande, utan fungerar som ett riktgivande soft law-instrument.245 Trots detta har 

riktlinjerna en väsentlig betydelse som redskap för en detaljerad tolkning av regleringen.246 

De kan till och med betraktas som de facto bindande i de flesta fallen och avvikelser från dem 

torde kräva vägande motiveringar.247 Efterlevnaden av riktlinjerna skapar en stark presumtion 

för att regleringskraven efterföljs.248 Finska Finansinspektionen rekommenderar också att 

emittenter följer ESMAs riktlinjer.249  

Trots att riktlinjerna är riktade till medlemsstaternas behöriga myndigheter, bör också 

personer som är ansvariga för att upprätta riskfaktorer ta dem i beaktande före de lämnar in 

prospekt för godkännande.250 ESMA poängterar även i sin slutrapport beträffande sina 

riktlinjer att personerna som ansvarar för upprättandet av prospektet i sista hand bär ansvaret 

för bedömningen av riskfaktorers väsentlighet och specifika drag samt vilka riskfaktorer som 

på basis av detta inkluderas i prospektet. De behöriga myndigheterna ansvarar närmast för 

granskningen av att kvalitén och begripligheten av riskfaktorerna är tillräcklig för att 

                                                        
242 ESMA 2019a s. 5 

243 Riktlinjerna inleds med anmärkningar om deras tillämpningsområde, definitioner, syften och annan 

bakgrundsinformation i styckena I–V. Riktlinjerna presenteras i stycke VI. De konkreta riktlinjerna anges i fetstil 

och följs av förklarande punkter. Riktlinjerna bör följas, medan de förklarande punkterna är ämnade att styra 

tolkningen av riktlinjerna, se ESMA 2019b s. 8 förklarande punkt 12. 

244 Se Skarph 2014 s. 34–38. 

245 Walla 2017a s. 49, i allmänhet om betydelsen och påverkan av soft law -instrument inom EU-rätt, se Talus – 

Penttinen 2015 s. 10, Raitio 2016 s. 206, Ojanen 2016 s. 50. 

246 Se The Committee of Wise Men 2001 s. 38 och MacNeil 2012 s. 24. 

247 Se Kari 2014 s. 71. Se likadant även Kontkanen 2016 s. 94, som konstaterar att de europeiska 

regleringsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer de facto kan anses ha en mera bindande natur än 

sedvanliga icke-bindande normbeslut. Samtidigt uttrycker Kontkanen sin oro över att regleringen har glidit 

utanför den parlamentariska lagstiftningsprocessen. 

248 Veil 2017b s. 81, Walla 2017a s. 50 och Walla 2017b s. 161. 

249 Finansinspektionen 2019. ESMAs riktlinjer har också tydligt påverkat t.ex. Tieto Oyj:s fusions- och 

listningsprospekt som offentliggjordes efter att prospektförordningen trädde i kraft i sin helhet, men före 

Finansinspektionen utfärdade sin rekommendation. 

250 ESMA 2019a s. 7 punkt 7. 
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riskfaktorernas väsentlighet och specifika drag ska vara uppenbar, samt att riskfaktorerna 

uppfyller kraven för fullständighet, begriplighet och konsekvens.251  

ESMA har betonat att tillämpandet av dess riktlinjer om riskfaktorer inte bör leda till 

oproportionalitet eller oflexibilitet i praktisk tillämpning. Proportionell tillämpning av 

riktlinjerna är en inneboende funktion hos riktlinjerna. Flexibilitet och proportionalitet bör 

utövas på ett logiskt sätt då det är ändamålsenligt.252 Riktlinjerna är ämnade att ge så mycket 

flexibilitet inom ramarna av prospektförordningen som möjligt och de är inte ämnade att 

skapa nya skyldigheter, utan endast att förklara och specificera prospektförordningens 

bestämmelser.253 

5.2 Väsentlighet 

5.2.1 Inledande synpunkter 

I konsulteringsskedet för ESMAs riktlinjer framfördes att det inte finns en enhällig definition 

av väsentlighet, utan att prospektförordningens artikel 16(1) endast presenterar de relevanta 

kriterierna från vilka väsentlighetsbedömningen härleds.254 Artikel 16(1) stadgar alltså ett 

slags abstrakt "väsentlighetstest" för potentiella riskfaktorer, som fungerar som ett 

beslutskriterium för vilka riskfaktorer som kan och bör tas med i ett prospekt.255  

Enligt artikel 16(1) ska emittenten bedöma riskernas väsentlighet på grundval av 

sannolikheten för deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa 

effekter. Det ska vara klart från texten i prospektet varför en riskfaktor har inkluderats på basis 

av kriterierna. Riskfaktorns väsentlighet bör framgå tydligt utan att ge upphov till tvivel. 

Information kan bedömas som väsentlig ifall informationen har potential att få en investerare 

att göra ett annorlunda investeringsbeslut då denne besitter informationen än om denna 

information inte getts.256 Bedömningen måste dock göras av de personer som ansvarar för 

prospektet.257 Fastän informationsskyldigheter gentemot värdepappersmarknaden åläggs 

                                                        
251 ESMA 2019a s, 19 punkterna 17–18. De ansvariga personernas primära ansvar poängteras på nytt också på s. 

11 i punkt 20. Se även skäl 60 i prospektförordningen. 

252 ESMA 2019a s. 13 punkt 29, s. 24 punkt 85 och s. 27 punkt 100. 

253 ESMA 2019a s. 27 punkterna 102 och 103. 

254ESMA 2019a, s. 14 punkterna 36 och 40. I punkt 40 poängterar ESMA särskilt att de internationella 

redovisningsstandardernas (IFRS) definition av väsentlighet inte direkt kan tillämpas till prospekt. 

255 ESMA 2019a, s. 10 punkt 18 samt s. 15 punkterna 37–39. 

256 Baums 2002 s. 11. 

257 ESMA 2019a s. s. 15, punkterna 37–38. I skäl 31 till prospektförordningen konstateras det att emittenter bör 

ha möjlighet att välja vilken information som de anser vara väsentlig och meningsfull för prospektets 

sammanfattning, så länge informationen presenteras på ett rättvist och välavvägt sätt. 
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emittenten som rättsperson, ansvarar i praktiken emittentens verkställande direktör och 

styrelse för att skyldigheterna efterföljs.258 

Väsentlighetstestet ställer både en positiv och negativ informationsskyldighet. Å ena sidan 

kräver testet att emittenter inte ska utelämna väsentlig information, utan presentera all 

information som bidrar till att investerare kan fatta välgrundade investeringsbeslut. Å andra 

sidan fungerar testet som en spärr eller ett filter som sållar bort överflödig information om alla 

tänkbara risker och släpper endast igenom relevant riskinformation. 

Utelämnande av information kan i vissa fall vara lika viktigt som informationen som 

presenteras. Om varendaste en obetydlig men i och för sig möjlig risk skulle inkluderas i ett 

prospekt, kan dessa i vissa fall överskugga mera väsentliga risker.259 Genom kravet på 

väsentlighet filtreras oväsentlig information bort, som i annat fall skulle kunna lämna mera 

väsentlig information i bakgrunden och därmed leda till ett svagare investerarskydd.260 Som 

framförts ovan under rubrik 4.5 bör man i bedömningen av väsentlighet iaktta vilken 

information är väsentlig för emittentens investerarmålgrupp med beaktande av emittentens 

natur och egenskaperna av dess verksamhet. Detta leder till en ändamålsenlig kalibrering av 

synen på den förnuftiga investeraren som måttstock för bedömning av väsentlig 

information.261 

Förutom att väsentlighet fungerar som kriterium för att välja de riskfaktorer som tas med i 

prospektet, påverkar det också sättet på vilket riskfaktorer presenteras. Enligt fjärde stycket i 

prospektförordningens artikel 16(1) ska riskfaktorer presenteras i ett begränsat antal 

kategorier utifrån deras egenskaper. I varje kategori ska de mest väsentliga riskfaktorerna 

nämnas först på grundval av bedömningen enligt deras sannolikhet och förväntade negativa 

effekter. ESMA har i sina riktlinjer under rubrik VI.4 gett vidare direktiv hur presentation av 

riskfaktorer i kategorier ska ske i praktiken. Kategorisering av riskfaktorer behandlas närmare 

nedan under rubrik 6.1. 

Det är värt att framföra att kompetenta myndigheter inte kan göra väsentlighetsbedömningar 

eller avlägsna riskfaktorer då de granskar prospekt. De kan enbart kommentera att 

väsentligheten inte framgår tillräckligt tydligt från offentliggörandet, det vill säga göra 

                                                        
258 Se Kotiranta – Piippo 2020 s. 390–391, som dock poängterar att straffrättsligt ansvar även kan åläggas andra 

medlemmar av emittentens ledning.  

259 Se Deumes 2008 s. 124. 

260 Prospektförordningen skäl 27. 

261 Se Oksaharju – Salo 2019 s. 97. 
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anmärkningar om informationens kvalitet och begriplighet.262 Det är dock klart att 

myndigheternas upplysningar om deras syn beträffande riskfaktorers väsentlighet har en stor 

vikt, eftersom myndigheten enligt prospektförordningens artikel 20(5) kan vägra att 

godkänna prospektet om det inte uppfyller regleringskraven. 

5.2.2 Förväntade negativa effekter 

Riskfaktorer bör beskriva de möjliga negativa effekterna som inträffar då risken realiseras. 

Prospektförordningens artikel 16(1) tredje stycket samt ESMAs riktlinjer framför olika sätt till 

detta. Bland annat får bedömningen av riskfaktorers väsentlighet offentliggöras genom att 

tillämpa en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medel eller hög.  

ESMA verkar i alla fall i sina riktlinjers punkt 28 ha nämnt tillämpandet av en kvalitativ skala 

i samband med sin syn på beskrivningar av riskfaktorernas eventuella negativa effekter. I 

Finland har endast Enersize Oyj:s263 prospekt godkänts med en kvalitativ skala (låg, medel, 

hög). Enersize Oyj använder dock skalan för att illustrera sannolikheten av risken264.  

I konsulteringsfasen för ESMAs riktlinjer påpekade också vissa respondenter särskilt att 

artikel 16 inte innehåller en skyldighet att presentera kvantitativ information och att de i vissa 

fall kan leda till vilseledande av investerare, eller kräva omfattande information om metoder 

och antaganden som tillämpats, vilket inte kan anses tillbörligt för vissa prospekt.265 Dessutom 

frågades om kompetenta myndigheter kan ifrågasätta emittentens bedömning av huruvida en 

risks väsentlighet klassas som låg, mellanstor eller hög. Som svar till detta bekräftade ESMA 

att personerna som ansvarar för upprättandet av prospektet bär ansvaret för att bedöma en 

riskfaktors väsentlighet, medan kompetenta myndigheter endast bedömer den presenterade 

informationens kvalitet.266 Dessutom poängteras det skilt i ESMAs riktlinjer att det inte finns 

någon skyldighet att tillhandahålla en sådan typ av rangordning av risker enligt deras 

väsentlighet.267 

                                                        
262 Detta kan härledas från ESMA 2019a, s. 10 punkt 18, som uppmanar medlemsländernas kompetenta 

myndigheter att kräva tydligare information om det är oklart varför en riskfaktor inkluderats i prospektet.  

263 Trots att bolaget är listat på Nasdaq First North -marknaden i Stockholm, har prospektet godkänts av finska 

Finansinspektionen, eftersom Enersize Oyj är ett publikt aktiebolag med sitt säte i Finland, se Enersize Oyj:s 

prospekt s.10–14. 

264 Ett godkännande för prospektet ges av den behöriga myndigheten i emittentens hemmedlemstat, dvs. den EU-

medlemsstaten där emittenten har sitt säte. För de exakta definitionerna av godkännandet, hemmedlemstaten 

och den behöriga myndigheten enligt prospektförordningen, se artikel 2, punkterna, m), o) och r). Processen för 

godkännandet regleras i sin tur i artikel 20. 

265 ESMA 2019a s. 16 punkterna 42 och 43 samt s. 27 punkt 101. Se även s. 17 punkt 48, där det specifikt 

konstateras att användning av kvantitativ information för att illustrera en möjlig negativ inverkan är möjligt.  

266 ESMA 2019a s. 16 punkt 45 och s. 17 punkt 48. 

267 ESMA 2019b  s. 11 förklarande punkt 28. 
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Det kan vara ytterst svårt att bedöma såväl sannolikheten som också de exakta eller ens 

uppskattade effekterna av vissa risker. I vissa fall kan det till och med hävdas att ett försök till 

att presentera alltför exakta bedömningar utan tillräckliga, ändamålsenliga och verifierbara 

fakta för att motivera och bestyrka sådana bedömningar kan leda till rentav vilseledande 

information om riskens karaktär. Detta kan till och med leda till juridiskt ansvar om 

investerare förlitar sig på sådan information.268 

Enligt ESMA illustreras de förväntade negativa effekterna bättre om riskfaktorerna innehåller 

kvantitativ information. ESMA har dock beaktat att framställande av kvantitativ information 

inte är möjligt i alla enstaka fall och betonar att personer som ansvarar för prospektet inte 

krävs framställa sådan information. Om den dock finns tillgänglig i tidigare publicerade 

dokument och dess presentation är tillbörlig, bör sådan information återges i samband med 

riskfaktorerna för att illustrera deras förväntade negativa effekter.269 Riskernas effekter bör i 

vart fall förklaras tillräckligt och deras innehåll måste överensstämma med emittentens val av 

den riskfaktor som presenteras först inom varje kategori.270 Det kan också rekommenderas att 

möjliga konkreta exempel på tidigare inträffade händelser presenteras för att bättre illustrera 

risken.271 

                                                        
268 Det verkar som att prospektförordningen endast berör civilrättsligt ansvar för prospekt då information i 

sammanfattningen är vilseledande. Se skäl 33 samt artikel 7(2) och 11(2) i prospektförordningen. I varje fall 

skulle vilseledande information kunna tolkas som motstridigt med VPML 1:3, som förbjuder givandet av osann 

eller vilseledande information vid marknadsföring och omsättning av värdepapper och andra finansiella 

instrument i samband med näringsverksamhet och vid uppfyllande av informationsskyldigheten enligt VPML. 

Detta kan i sin tur leda till skadeståndsansvar enligt VPML 16:1, om vilseledande information lämnats 

uppsåtligen eller av oaktsamhet och detta har vållat investerare skada. Se vidare om skadeståndsansvar som 

baserar sig på prospekt Toiviainen 2005. 

269 ESMA 2019a s. 17 punkterna 46 och 47. Kvantitativa mått kan användas t.ex. för att illustrera hur en förlust av 

de väsentligaste kunderna kunde påverka emittenten genom att framföra de största kundernas eller 

leverantörernas andel av emittentens omsättning (Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 36 riskfaktor E.1., 

s. 37 riskfaktor E.2. samt s. 39 riskfaktor E.6., Optomed Oyj:s prospekt s. 10, Musti Group Oyj:s prospekt s. 14 

riskfaktor B.8.), en uppskattad omfattning av högre personalkostnader (Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt 

s. 43 riskfaktor G.2.) eventuella effekter av derivatinstrument (Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s, 48 

riskfaktor J.4.), förluster från tidigare räkenskapsperioder som eventuellt inte kan dras av i beskattning (Relais 

Group Oyj:s prospekt s. 23 riskfaktor H.3., Musti Group Oyj:s prospekt s. 25 riskfaktor G.2.), goodwill i 

balansräkningen som kan komma att skrivas ner (Relais Group Oyj:s prospekt s. 25 riskfaktor I.4., Optomed 

Oyj:s prospekt s. 18), värdet av dotterbolagen som kan komma skrivas ner (Relais Group Oyj:s prospekt s. 26 

riskfaktor I.5.), kovenantvillkor i finansieringsavtal (Optomed Oyj:s prospekt s. 17), tidigare effekter av 

fluktuerande valutakurser (Optomed Oyj:s prospekt s. 18, Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 18), en speciellt 

konkurrerad marknads andel av emittentens omsättning (Musti Group Oyj:s prospekt s. 10), avtalsperioder för 

hyresavtal (Musti Group Oyj:s prospekt s. 16 riskfaktor B.11.), tidigare utfärdade böter (Musti Group Oyj:s 

prospekt s. 24 riskfaktor F.4.), tidigare förluster i verksamheten (Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 17) samt 

kostnader som skulle följa av skada till produktionslinjer (Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 19). 

270 ESMA 2019b s. 10–11 förklarande punkterna 27 och 28. 

271 Se t.ex. Musti Group Oyj:s prospekt s. 18 riskfaktor C.2., där man presenterat ett exempel på tidigare 

framförda påståenden i finsk social media samt en epidemi som berört hundar i Norge som exempel på 

riskhändelser som kan påverka emittenten och dess bransch trots att denne inte på något sätt bidragit till att 

dessa händelser inträffat. 
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Om väsentlighet kan mätas genom kvantitativa mått, bör man iaktta kravet för att riskfaktorer 

ska vara specifika för emittenten, som presenteras närmare nedan under rubrik 5.3. 

Väsentligheten av en mängd som baserar sig på ett kvantitativt mått (till exempel omsättning, 

vinst, lönsamhet) kan inte bedömas genom att dra slutsatser av en absolut mängd, utan 

mängden måste ställas i proportion till den enskilda emittentens omständigheter. Man måste 

alltså tillämpa en emittentspecifikt relativ bedömning. Om till exempel inträffandet av en 

negativ händelse som beskrivs i riskfaktorn skulle leda till en förlust eller minskad vinst, måste 

detta ställas i proportion till emittentens nuvarande eller förväntade resultat. Trots att en 

förlust kan vara stor betraktat på ett absolut sätt, kan den trots detta vara relativt obetydlig 

om man betraktar effekten procentuellt. Med andra ord är en kvantifierbar risk väsentlig, om 

dess förväntade negativa effekt är betydelsefull i förhållande till den relevanta 

referensenhetens totala mängd. 

5.2.3 Sannolikhet 

Beträffande sannolikhet torde minimikravet för att inkludera en riskfaktor i ett prospekt vara 

att den är rimligt förutsägbar och inte enbart teoretisk. Det kan dock inte krävas att en 

emittent skulle kunna presentera någon form av matematiskt exakt sannolikhetsbedömning. 

Därför krävs relevanta kriterier för en kvalitativ bedömning.  

Systematiska behavioristiska snedvridningar påverkar uppfattningar av risk, som avviker från 

vad som skulle vara motiverbart från synpunkten av statistiska sannolikhetsbedömningar av 

kostnader och vinster.272 Människor verkar i allmänhet inte vara särskilt bra bedömare av 

förväntningsvärden för olika utfall, eftersom de fäster för stor uppmärksamhet på själva 

utfallen i förhållande till deras sannolikhet, men deras möjlighet till mera korrekta 

bedömningar kan främjas med väluttänkt informationsgivning.273 

I allmänhet verkar ESMA inte i sina riktlinjer ha fäst särskilt stor uppmärksamhet på 

sannolikhet som en faktor i bedömningen av en riskfaktors väsentlighet. Sannolikhet nämns 

endast i riktlinjernas förklarande punkt 30 under riktlinje 5, där det nämns att förmildrande 

språk kan användas för att illustrera sannolikheten för uppträdandet eller den förväntade 

omfattningen av en negativ inverkan. Detta kan tolkas som att sannolikhetsbedömningen är 

av mindre betydelse än bedömningen av riskens inverkan.  

Sannolikhetsbedömningen kan dock inte lämnas utan betydelse, eftersom den specifikt nämns 

i både prospektförordningen och ESMAs riktlinjer som en faktor i väsentlighetsbedömningen 

av en riskfaktor. Därmed är den snäva behandlingen av sannolikhet antagligen ett tecken på 

                                                        
272 Sunstein 2013 s. 1840–1841. 

273 Ibid. s. 1852. 
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svårigheten med att fastställa exakta riktlinjer för sannolikhetsbedömning, som är behäftad 

med stora osäkerheter beträffande förutspåendet av framtida händelseförlopp.  

Kunskap om potentiella risker baserar sig i stort sett på historiska data, från vilket det härleds 

bedömningar och beskrivningar om potentiella framtida händelseförlopp. Eftersom absolut 

kunskap om framtiden inte är möjlig, är alla sådana beskrivningar behäftade av osäkerhet. 

Finansinspektionen har i riskfaktorers introduktionsstycke godkänt en text som framför 

svårigheten med att presentera exakta sannolikhetsbedömningar för riskfaktorer. Emittenter 

har tillåtits poängtera att vissa riskfaktorer berör möjliga händelser som kan inträffa eller inte 

inträffa och att det av den orsaken inte är möjligt att presentera en bedömning av sådana 

händelsers inträffande eller icke-inträffande. 274 

Emittentens ledning måste göra en affärsmässig bedömning av förväntningarna på 

emittentens framtida utveckling.275 Risker vars presentation i prospekt kan krävas måste alltså 

vara sådana som är rimligt förutsägbara för emittenten på basis av tillgänglig information då 

prospektet upprättas. Med andra ord skulle det kännas orimligt att baserat på en bedömning 

ex post konstatera att emittenten inte på ett tillräckligt sätt framfört en risk som inträffat, om 

den ex ante inte kunde förutses.276 Bedömningen får alltså inte påverkas av förvrängd 

efterklokhet.277  

Investerare bör ha vetskap om risker som förvisso är osannolika, men vars effekter skulle vara 

storskaliga ifall risken realiserades. Till exempel en storskalig terroristattack mot ett specifikt 

bolag i allmänhet kan anses som en tämligen osannolik händelse. Om attacken dock träffade 

en facilitet som är central för bolagets verksamhet, till exempel ett datacenter278 kan effekterna 

                                                        
274 Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 27: ”Some of these factors are potential events that may or may 

not materialize, and as such neither Tieto nor EVRY is able to present an estimate of the probability of such 

events materializing or failing to materialize.” samt s. 28 ”In addition to the risks and uncertainties described 

herein, risks and uncertainties that are currently unknown or considered immaterial may have a material 

adverse effect on the Combined Company's business or the market price of the Shares. ” Se även Musti Group 

Oyj:s prospekt s. 8  ”Tässä kuvattujen riskien ja epävarmuustekijöiden lisäksi myös sellaisilla riskeillä ja 

epävarmuustekijöillä, joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön 

liiketoimintaan tai Osakkeiden markkinahintaan. ” samt likadant även Optomed Oyj:s prospekt s. 8, Relais 

Group Oyj:s prospekt s. 13 samt Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 8. 

275 af Sandeberg 2001 s. 386. 

276 Så kallade svarta svanar (Black Swans) är händelser som inte kan förutses eller som alternativt har en ytterst 

låg sannolikhet men massiva effekter då de inträffar. De efterföljs ofta av narrativ som hävdar att risken kunde ha 

förutsetts på basis av tidigare information, även om så inte objektivt från ett ex ante-perspektiv skulle ha varit 

fallet. Se närmare Taleb 2007. 

277 Se närmare om den behavioristiska så kallad hindsight bias Veil 2017c s. 96–97 samt hur det kan orsaka 

problem för regleringsmyndigheters beslut Choi 2006 s. 134. Också emittentens lednings omsorgsfullhet och 

ansvar bedöms på basis av den information som varit tillgänglig då de godkänt prospektet. Se närmare om 

ledningens ansvar och omsorgsplikt Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018 s. 51–53. Ledningens ansvar för 

prospektet behandlas också i prospektförordningens artikel 11. 

278 Se t.ex. Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 40. 
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vara storskaliga och information om sådana eventuella attacker kan vara väsentliga för en 

investerare. Sunt förnuft bör dock också utövas. Emedan en kärnvapenattack kan ha massiva 

effekter, skulle framförandet av en kärnvapenattack som en relevant riskfaktor i ett prospekt 

närmast uppstå som väldigt besynnerlig. 

Det är klart att händelser som redan inträffat gör vissa potentiella händelser mera konkreta 

och deras sannolikhet mera påtagbar. Detta innebär att riskfaktorer hänförliga till liknande 

händelser och myndigheternas efterföljande åtgärder sannolikt kommer att få mera 

uppmärksamhet i framtida prospekt, särskilt som investerare sannolikt förväntar sådan 

information i framtiden.279 Som exempel kan nämnas COVID-19 -viruset som spridits globalt 

under år 2020, som också gör risken av framtida pandemier och deras effekter mera 

konkreta.280 

5.2.4 Undvikande av förmildrande språk 

Användningen av förmildrande språk är inte strikt förbjuden, men en riskfaktors väsentlighet 

bör inte äventyras av införandet av förmildrande språk. Det kan endast användas för att 

illustrera sann0likheten eller den förväntade omfattningen av en riskfaktors negativa verkan. 

Det får inte användas på ett överdrivet eller olämpligt sätt, till exempel genom långa och 

detaljerade beskrivningar av riskhanteringsprinciper. Om offentliggörandet av 

riskhanteringsprinciperna minskar risken i den utsträckning att den inte längre kan tolkas 

som väsentlig, bör antingen risken eller det förmildrande språket avlägsnas.281 ESMA har i 

bilagan till sina riktlinjer presenterat ett exempel på förmildrande språk, som inte kan anses 

vara lämpligt:282 

Under sin affärsverksamhet utsätts koncernen för en rad olika risker, däribland kreditrisk, 

marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk. Även om gruppen i hög grad investerar tid och 

insatser på riskhanteringsstrategier och riskhanteringstekniker kan den ändå misslyckas med att 

hantera risker på ett lämpligt sätt under vissa omständigheter. 

Exemplet rabblar upp flera olika risker, utan att ange någon vidare information om riskernas 

natur, inverkan eller konkreta betydelse för emittenten. Riskhanteringsstrategier och -

tekniker nämns endast förbigående, utan att gå in på hurdana åtgärder sådana strategier och 

tekniker omfattar eller hur de möjligtvis begränsar riskens sannolikhet eller negativa 

                                                        
279 Risker för epidemier och pandemier har dock redan tidigare uppmärksammats i prospekt, se t.ex. Musti Group 

Oyj:s prospekt s. 18 riskfaktor C.2. 

280Se t.ex. Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 14 om risker beträffande COVID-19. 

281 ESMA 2019b s. 11 riktlinje 5 samt förklarande punkterna 30 och 31. Se även ESMA 2019a s. 6 punkt 3 samt s. 

18 punkterna 54 och 55. 

282 ESMA 2019b Bilaga I s. 17. 
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inverkan. I exemplet nämns att gruppen kan misslyckas med att hantera risker på ett lämpligt 

sätt, utan att det framförs några överväganden om vad som kan påverka sannolikheten av ett 

sådant misslyckande, eller omständigheter som kan leda till att sådana strategier eller tekniker 

inte skulle vara tillräckliga. Exemplet avslutas också med en väldigt generell och intetsägande 

hänvisning till ”vissa omständigheter”, utan att ange ens enstaka exempel på hurdana 

omständigheter som åsyftas.  

5.2.5 Konkret bedömning av väsentlighet 

Ovan framförda teoretiska övervägningar bör sammanfattas till konkreta och praktiska 

synpunkter om väsentlighet. Till en början kan konstateras att presentationen av riskernas 

möjliga effekter bör ske med utgångspunkten att investeringsverksamhet bedrivs i 

vinstsyfte.283 Riskfaktorer identifierar framtida negativa utfall som påverkar emittentens 

vinster och i sista hand potentiella förluster (sk. downside risk) som kan leda till lägre framtida 

vinster.284 Privatinvesterare har som sin huvudsakliga målsättning att bevara värdet av sin 

förmögenhet. Ifall detta uppnås, kan investeraren sträva efter att öka förmögenhetens värde 

och eventuellt skapa regelbundna inkomster. Investerare bär dock risken av att deras 

investeringsmålsättningar inte uppnås.285 

Investerare kan antas att i första hand bedöma och värdera information om risker i förhållande 

till dess förväntade effekt på framtida vinster. Investerarens ultimata risk är alltså den att hela 

det investerade kapitalet i värsta fall går förlorat genom emittentens konkurs (emittentrisk).286 

Den primära risken (företagsrisk) hänför sig dock till avkastningsnivån, det vill säga att 

kapitalet är bundet i en investering som genererar mindre avkastning än övriga 

investeringsmål. Primärrisken kommer närmast den ultimata risken då avkastningen uteblir 

helt och hållet.287 

Därmed kan riskfaktorerna som framställs i prospektet klassas som beskrivningar av 

accessoriska risker, det vill säga potentiella händelseförlopp vars eventuella inträffande skulle 

bidra till en ökad sannolikhet för att i första hand den primära och i sista hand den ultimata 

                                                        
283 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om värdepappersmarknaden (RP 32/2012 

rd.) s. 96. 

284 Balakrishnan – Bartov 2011 s. 9. 

285 Se Oksaharju – Salo 2020 s. s. 186–187. 

286 Om konkursriskens inverkan på ett bolags aktiepris, se närmare Berk – DeMarzo 2017 s. 592–594. 

287 Se likadant Kontkanen 2015 s. 105 ”Käytännössä riski tarkoittaa mahdollisuutta saada sijoituksesta 

odotettua huonompaa tuottoa, ja myös mahdollisuutta menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan. ” Om 

företagsrisk och emittentrisk, se Ibid. s. 120. 
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risken realiseras. Sambandet mellan accessoriska och primära risker samt den ultimata risken 

och deras väsentlighetsbaserade hierarki kan beskrivas som följande: 

Figur 1: Riskhierarkin mellan ultimat, primär och accessorisk risk 

Ultimat risk 

 

Primär risk  

(företagsrisk) 

 

 

 

 

 

Accessoriska  

risker 

Väsentlighet kan i dess enklaste form presenteras som en funktion av riskhändelsens 

förväntade negativa effekter och sannolikheten att händelsen inträffar. I praktiken kan 

emittenten på basis av sin analys angående de identifierade riskernas uppskattade effekter och 

sannolikhet genom att ange ett visst värde för båda. Ett vägt riskvärde anges därefter för varje 

riskfaktor genom att multiplicera dess uppskattade effekt och sannolikhet med varandra. I de 

flesta fallen finns dock inte någon exakt kvantitativ data tillgänglig för att uppnå ett exakt 

matematiskt riskvärde.288 Därav följer att det i de flesta fallen tillämpas en typ av kvalitativ 

approximation. Om kvantitativ information trots allt finns för handen, är det naturligt att den 

används för att uppnå en så exakt bedömning som möjligt och för att presentera 

riskfaktorernas egenskaper på ett exakt och lätt analysbart sätt. 

Riskbedömningar kan underlättas genom att utnyttja en riskkarta som presenterar en 

tvådimensionell representation av en riskhändelses inverkan i förhållande till sannolikhet. 

Dessa kan även anpassas till att beakta andra variabler, som sårbarhet, inverkans hastighet 

eller osäkerhetsgraden i bedömningarna. Det vanligaste sättet att ställa risker i 

prioritetsordning är genom att ange en risknivå för varje område på kartan som till exempel 

väldigt hög, hög, mellanstor eller låg.289 Ju högre de kombinerade värdena för inverkan och 

sannolikhet är, desto större är den allmänna risknivån. Det är också möjligt att ange olika 

vikter åt sannolikhet och inverkan, ifall man vill betona någotdera mera än den andra. 290  

                                                        
288 Se t. ex. Knight 1964 s. 215: ”It is difficult to think of a business ”hazard ” with regard to which it is in any 

degree possible to calculate in advance the proportion of distribution among the different possible outcomes.” 

289 En emittent kan så klart också använda dessa risknivåer för att eventuellt illustrera riskfaktorernas 

väsentlighet genom att utnyttja en kvalitativ skala i sitt prospekt. 

290 Curtis – Carey 2012 s. 15. 

Förlust av investeringskapitalet 
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Lägre än förväntad avkastning 

Riskfaktor 1 Riskfaktor 3 Riskfaktor 2 
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Genom denna analys är det möjligt för bolaget att också visualisera sin bedömning genom en 

sannolikhet – effektmatris, i till exempel följande stil, där sannolikheten presenteras på y-

axeln och de hotade effekterna på x-axeln. 

Figur 2: Exempel på sannolikhets-effektmatris 

 

Källa: Project Management Institute 2013 s. 331. 

En riskfaktor som är osannolik och inte kan leda till väsentliga negativa effekter kan inte tolkas 

som väsentlig i prospektförordningens bemärkelse och kan därmed inte tas in i prospekt. 

Likaså kan en effekt med hög sannolikhet men försumbara effekter knappast uppfylla 

väsentlighetstestets krav. Därigenom måste materialiseringen av en risk allra minst kunna ha 

en väsentlig effekt på emittenten eller dess verksamhet för att utgöra en relevant riskfaktor 

som kan och bör presenteras i prospekt. Möjligheten att presentera en viss riskfaktor 

illustreras i följande matristabell utgående från dess egenskaper i fråga om sannolikhet och 

väsentlighet.291   

                                                        
291 För en liknande presentation, se van Daelen 2008 s. 31. Jag har dock valt att inkludera även mellanstor effekt 

och sannolikhet. Detta kan till dels motiveras genom att prospektförordningens artikel 16(1) tredje stycket 

presenterar en skala med tre steg som exempel för att illustrera en riskfaktors väsentlighet. 
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Figur 3: Matristabell för bedömning av väsentlighet 

                  Sannolikhet 

Effekt 

Låg sannolikhet Mellanstor 

sannolikhet 

Hög sannolikhet 

Försumbar effekt Nej Nej Nej 

Mellanstor effekt Nej Tolkningsbart Ja 

Stor effekt Ja Ja Ja 

Rutor som markerats med ett "Nej" visar alltså situationer där en riskfaktor inte skulle 

uppfylla de kumulativa kraven på sannolikhet och väsentlighet, medan rutor som markerats 

"Ja" uppvisar situationer där en riskfaktor är så väsentlig att den kan och i de flesta fallen bör 

presenteras i prospektet. Det framgår alltså att de mest tolkningsbara situationerna torde 

uppstå i mitten på matrisfältet, då både sannolikheten för riskens förekomst och riskens 

förväntade effekter kan karakteriseras som "mellanstora". I avgörandet av huruvida en 

riskfaktor bör presenteras i dessa tolkningsbara situationer kan man beakta till exempel om 

det finns särskilda skäl att presentera en risk till exempel på grund av att den kan antas vara 

oförutsebar för investerare.292 Emittenter kan också ha ett intresse av att presentera sådana 

risker för säkerhets skull i syfte att undvika eventuella skadeståndskrav. 

5.3 Specifika drag 

5.3.1 Inledande synpunkter 

Trots att olika emittenter kan beröras av samma risker, måste riskfaktorer bedömas från den 

enskilda emittentens synvinkel med beaktande av dennes särskilda och specifika drag. 

Regleringskrav som betonar specificitet möjliggör en analys av relevanta skillnader mellan 

emittenter. Ett krav på enbart väsentlighet för information skulle inte vara tillräckligt, 

eftersom investerare skulle bli utan information om till exempel hur risker som är väsentliga 

för flera emittenter skulle påverka olika emittenter på annorlunda sätt. Bedömningen av 

specifika drag ger mera utrymme för emittentens egna perspektiv och bedömningar än enbart 

väsentlighet, eftersom det förutsätter en djupgående kunskap om både emittentens egna 

verksamhet samt emittentens uppfattning av konkurrenters och andra emittenters 

                                                        
292 Sillanpää 2007 s. 328. 
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verksamhet. För att kunna bedöma vilka riskfaktorer är specifika för en viss emittent, måste 

det utföras en jämförelse med andra bolag.  

En riskfaktor kan inte vara specifik, om den är generell för ett stort antal eller alla 

emittenter.293 Enligt ESMAs riktlinjer bör riskfaktorer etablera en tydlig och direkt koppling 

mellan riskfaktorn och emittenten och riskfaktorer bör utarbetas specifikt för den enskilda 

emittenten.294 Varje riskfaktor bör därmed identifiera och offentliggöra en risk som är relevant 

för emittenten och bör inte bestå av generisk information.295 Prediktioner om framtiden är allt 

svårare och osäkrare ju mera dynamisk emittentens bransch är.296 På basis av detta kan det 

vara värt att särskilt framhäva branschspecifika karaktäristiska drag som en särskild risk, 

vilket bidrar till att emittentens synlighet beträffande framtiden är svag. 297 

Enligt ESMA är riskfaktorernas förståelighet central för effektiv informationsgivning.298 För 

stora mängder information om varje riskfaktor kan dock leda till att prospektets begriplighet 

hamnar i bakgrunden.299 Det råder alltså en spänning mellan kravet på specifika drag och 

ESMAs negativa ställningstagande gentemot så kallad storleksinflation (size inflation), det vill 

säga att riskfaktorer blir för långa.300 Informationen om riskfaktorerna bör tydligt framföra 

deras väsentlighet och specifika drag på ett lämpligt och fokuserat sätt. Minskandet av 

textmängden bör dock inte bli ett ensidigt mål som eftersträvas på bekostnad av begriplighet. 

Om en riskfaktor hänför sig till ett komplext fenomen som till exempel 

finansmarknadsreglering, bör man ta i beaktande att det kan finnas ett behov av att 

offentliggöra mera och mer detaljrik information för att göra risken begriplig för läsaren, även 

om detta skulle leda till att riskfaktorn blir något längre.301  

För att kunna illustrera de specifika dragen hos en viss riskfaktor, kan det krävas längre 

förklaringar särskilt om risken, dess objekt och dess egenskaper inte är allmänt kända bland 

investerare. Detta kan vara fallet till exempel för teknologiföretag med komplicerade 

mjukvaruprodukter302 eller hälsovårdsteknologi och därtill hörande reglering.303 För att 

                                                        
293 Van Daelen 2008 s. 22. 

294 ESMA 2019b s. 9 Riktlinje 1. 

295 ESMA 2019b s. 9 förklarande punkt 17. 

296 Sillanpää 2007 s. 329. 

297 Om iakttagandet av specifika drag i bedömning av information som är relevant för värdepappersmarknaden, 

se KKO 2013:53. 

298 ESMA 2019a s. 11 punkt 20. 

299 ESMA 2019b s. 14 riktlinje 12 och förklarande punkt 43. 

300 Se ESMA 2019a s. 23–24 punkterna 82–85. 

301 ESMA 2019a s. 24 punkt 85. 

302 Se t.ex. Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 39–42. 

303 Se Optomed Oyj:s prospekt s. 19–21 samt Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 19–21. 
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kunna klargöra både riskens väsentlighet och varför den är specifik för emittenten kan det 

krävas ingående förklaringar om riskens föremål. Därmed bör ESMAs implicita krav på 

riskfaktorers begränsade längd inte hindra emittenter från att formulera riskfaktorer på ett 

sätt som gör risken, dess väsentlighet och specifika drag förståelig för investerarna, även om 

detta i viss mån skulle kunna ske på bekostnad av en mera kortfattad formulering. 

Man kan också finna samband mellan specificitet och väsentlighet. Som Oksaharju och Salo 

betonat, bör man sträva efter att anpassa information som offentliggörs till emittentens 

egenskaper och därmed dess primära investerarmålgrupp. Av detta kan man även komma till 

slutsatsen att information som är anpassad för emittentens specifika drag samt urskiljer 

emittenten från andra bolag och därmed på bästa sätt tillgodoser investerarmålgruppens 

informationsintressen, är väsentlig information för investerare. Specifik information är alltså 

samtidigt väsentlig och specificitet bör därmed också tas i beaktande som en faktor när man 

bedömer om en riskfaktor uppfyller väsentlighetstestet. Därtill främjar specifik information 

möjligheten att jämföra emittenten med andra bolag, vilket därmed bidrar till välövervägda 

investeringsbeslut. 

5.3.2 Utnyttjande av tidigare prospekt 

Information i prospekt kan enligt Hanley och Hoberg delas i standardinformation och 

informativ information. Standardinformation definieras som information som ingått i 

tidigare prospekt, medan informativ information är alldeles ny. Mera informativ information 

motarbetar en undervärdering av aktier i en börslistning. Samtidigt orsakar framställandet av 

mera skräddarsytt innehåll dock större kostnader för emittenten.304  

Om riskfaktorer ursprungligen har upprättats på ett tillbörligt sätt kan de också användas på 

nytt i senare emissioner, förutsatt att de fortfarande är relevanta.305 Samtidigt kan 

standardiserad information sänka kostnaderna för att upprätta prospektet.306 Å andra sidan 

medför prospektförordningens specificitetskrav en förväntning på mera specifikt anpassade 

riskfaktorer. Därför måste det hittas en tillbörlig balans mellan nyttan som standardiserad 

information medför och prospektförordningens krav för att riskfaktorer ska hänföra sig 

specifikt till den enskilda emittenten som upprättar prospektet.  

                                                        
304 Se Hanley – Hoberg 2010 s. 2822–2825 och 2848–2849. Samtidigt kan kostnader orsakas av att bolagets 

ledning ägnar sin tid åt prospektet istället för affärsverksamheten. Dessutom kan konkurrenter eventuellt 

utnyttja informationen i prospektet till emittentens nackdel, se Deumes 2008 s. 123.  

305 Se ESMA 2018 s. 19 punkt 37, där ESMA bl.a. poängterar att riskfaktorers väsentlighet kan ändras med tidens 

gång. 

306 Om standardiseringsfördelar för prospekt, se Schammo 2011 s. 76. I allmänhet om standardiseringsfördelar 

som informationsskyldigheter på värdepappersmarknaden medför, se Brinckmann 2017 s. 269 och 273 samt 

Gullifer – Payne 2015 s. 493.  
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ESMA förbjuder inte direkt återanvändning av information i tidigare godkända prospekt, utan 

accepterar likadana riskfaktorer som i tidigare offentliggjorda prospekt då dessa berör 

emittenter inom samma bransch.307 Likadana risker kan dock påverka olika emittenter på 

annorlunda sätt. Riskfaktorer som lyfts från andra prospekt måste därmed klart illustrera de 

specifika dragen hos varje enstaka risk för emittenten i fråga.308 Behöriga myndigheter 

uppmanas att fokusera på detaljer som bidrar till att skräddarsy (customise) riskfaktorer för 

att göra dem tillräckligt specifika för emittenten i fråga då de granskar prospekt inför 

godkännande.309 En skräddarsydd approach förespråkas i prospektförordningen även med 

beaktande av den relevanta målgruppen.310 

Därtill bör riskformuleringen klargöra varför en riskfaktor som återanvänts ord för ord 

fortfarande är relevant för emittenten i fråga. Sådana riskfaktorer kan eventuellt behöva 

anpassas om investerarnas utsatthet för risken har ändrats.311 Riskfaktorer ska inte enbart 

kopieras från andra dokument offentliggjorda av emittenten som upprättar prospektet eller 

andra emittenter om de inte är specifikt relevanta för emittenten som upprättar prospektet.312 

Det bör alltså strävas efter skräddarsydda formuleringar som framhäver de specifika dragen 

hos riskfaktorn för emittenten i fråga.  

Enligt ESMA kan bland annat emittentens storlek eller marknadsandel inom en viss bransch 

utsätta den för vissa risker på ett oproportionellt sätt i förhållande till andra bolag inom 

samma sektor. 313 Till exempel investeringar i små startupbolag med kortare verksamhetstid 

innebär ofta särskilda investeringsrisker jämfört med större och mera etablerade bolag.314. 

                                                        
307 Denna tolkning understöds av riktlinjernas förklarande punkt 18, som erkänner det faktum att emittenter kan 

beröras av likartade risker. 

308 ESMA 2019b s. 9 förklarande punkt 18. 

309 ESMA 2019a s. 12 punkt 27 och s. 34 punkt 18. Processen för godkännande av prospekt beskrivs i 

prospektförordningens artikel 20. 

310 Se skäl 83 i prospektförordningen, där kommissionen uppmanas att beakta bland annat behovet av att 

anpassa informationskraven för prospekt med hänsyn till emittentens storlek samt investerarskydd på en nivå 

som är anpassad till investerarnas förhållanden. 

311 ESMA använder som exempel en riskfaktor som berör garanten, men samma principer torde gälla också för 

andra riskfaktorer, se ESMA 2019a s. 13 punkt 28. 

312 ESMA 2019a s. 35 punkt 22, ESMA 2019b s. 10 förklarande punkt 24. 

313 ESMA 2019a s. 12 punkt 27. Därtill uppmanar skäl 83 i prospektförordningen kommissionen att i utövandet av 

sina delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter respektera ”Behovet av att underlätta små och 

medelstora företags tillträde till kapitalmarknaderna, samtidigt som investerarnas förtroende för att investera 

i sådana företag säkerställs.” Se även af Sandeberg 2001 s. 387 ”Men är det exempelvis inom en viss bransch 

allmän kännedom att tillväxten på marknaden vid tillfället för bedömning av framtiden inte är god, bör 

ledningen kunna krävas en förklaring till vad man grundat en motsatt bedömning på.” 

314 Se skäl 51 i prospektförordningen. Bland annat det att emittenten är föremål för specifik reglering eller är 

någon form av ”specialistemittent ” kan påverka bedömningen, se ESMA 2019a s. 34. Se likadant Norros 2009 s. 

357, som jämför småbolagsrisker med risker förknippade med derivatinstrument. Emittentens särskilda natur 

som tillväxtbolag har beaktats bl.a. i Optomed Oyj:s och Nanoform Finland Oyj:s prospekt. Båda framför risker 

med att de kan misslyckas med att kontrollera sin tillväxt, samt att deras verksamhet tidigare har genererat 
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Likaså bör det iakttas om vissa risker är beroende av varandra, till exempel så att 

värdepappersrisker har betydelse för emittentrisker eller vice versa.315 Sådana omständigheter 

kan läggas till texter från tidigare prospekt för att mera tydligt framhäva riskens specifika drag 

för emittenten. 

I fråga om makroekonomiska risker kan det frågas om de är särskilt specifika för emittenten, 

eftersom de berör flera olika marknadsaktörer och samhället i allmänhet. Eftersom 

makroekonomiska utvecklingar kan ha omfattande påföljder för emittentens verksamhet och 

särskilt som makroekonomiska faktorer kan påverka olika emittenter på olika sätt, vore det 

ett misstag att kategoriskt betrakta makroekonomiska riskfaktorer som icke-specifika. Man 

bör däremot kunna precisera de delarna av emittentens verksamhet som makroekonomiska 

händelser eventuellt kan påverka och vilka påföljder dessa skulle ha för emittenten. Till 

exempel i Musti Group Oyj:s prospekt framförs att bolaget särskilt påverkas av utvecklingar i 

de nordiska länderna och att Brexit kan påverka brittiska leverantörer som bolaget är 

beroende av.316 Relais Group Oyj betonar att negativa makroekonomiska utvecklingar kan leda 

till minskad efterfrågan för vägtransporter och minskad efterfrågan för varor och tjänster som 

hänför sig till privat bilkörning.317 I Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt framförs 

makroekonomiska utvecklingars inverkan på efterfrågan for IT-tjänster, vilket kan leda till 

bl.a. minskad lönsamhet och att framtida investeringar måste skjutas upp.318 Härtill kan 

nämnas att ESMA nyligen uppmanat till att särskilt uppmärksamma risker beträffande 

klimatförvandling och COVID-19 i bokslut.319 

Det måste alltså ske en tillbörlig balansering mellan utnyttjande av standardartiga 

formuleringar och tillräckligt beaktande av emittentens karaktäristiska egenskaper och 

omständigheter. Det är klart att flera emittenter kan operera i en likadan eller jämförlig 

riskmiljö, vilket gör det motiverat att dra nytta av formuleringar i tidigare prospekt. Dessutom 

nämner prospektförordningen kostnadseffektivitet som ett önskvärt utfall av den förnyade 

regleringen.320 Därigenom bör man beakta kostnadseffektiviteten som uppnås som ett reellt 

argument som talar för möjligheten att använda information från tidigare prospekt. 

                                                        
förluster, vilket skapar osäkerheter beträffande eventuell lönsamhet, se Optomed Oyj:s prospekt s. 8–10 och 

Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 8–10. 

315 ESMA 2019a s. 34–35 punkt 20. 

316 Musti Group Oyj:s prospekt s. 9 riskfaktor A.1.  

317 Relais Group Oyj:s prospekt s. 13–14 riskfaktor A.1  

318 Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 33 riskfaktor B.1.  

319 ESMA 2020b. 

320 Se t.ex. skäl 38, 43 och 51. Också behovet att förebygga oproportionella kostnader för upprättandet av 

prospekt omnämns eller hänvisas till även bl.a. i skäl 5, 12 39, 58, 71 och 83 samt artikel 15(3) tredje och fjärde 

understycket och artikel 14(3) andra understycket. 
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Eftersom prospektförordningen dock starkt betonar krav på specificitet och därmed en mera 

skräddarsydd approach som starkt beaktar den enskilda emittentens särskilda drag, bör man 

i första hand sträva efter att framhäva dessa i riskbeskrivningarna och klargöra vilka enskilda 

omständigheter är annorlunda från andra bolag i till exempel samma bransch eller av samma 

storlek. Kostnadseffektivitet kan inte tillåtas leda till ett förminskat investerarskydd.321 

Användning av standardiserad information bör alltså föregås av en kritisk analys av huruvida 

det kan anses motiverat. Relevant riskinformation är högst sannolikt industri- eller 

emittentspecifik och i snabbt förändrande och dynamiska branscher kan den ekonomiska och 

teknologiska utvecklingen leda till att information föråldras överraskande snabbt, vilket 

begränsar användbarheten av riskfaktorer i tidigare prospekt.322  

Generella standardriskfaktorer innebär också en risk i det att de bidrar till snarare än 

motverkar investerares osäkerhet ex ante beträffande emittenten och dennes värdepapper. 

För generella riskfaktorer kan leda till att investerare tolkar deras möjliga påverkan på 

emittentens verksamhet på olika sätt. Däremot kan unikt informationsinnehåll erbjuda mera 

information som bättre förklarar riskernas möjliga effekter på just den ifrågavarande 

emittenten, vilket bidrar till minskad osäkerhet.323 

5.3.3 Förbud mot ansvarsfriskrivningar 

Varje riskfaktor bör identifiera och offentliggöra en risk som är relevant för emittenten och 

inte bestå av generisk information som endast syftar att skydda från ansvar. Beskrivningarna 

i riskfaktorerna måste vara tillräckligt tydliga för att klargöra deras specifika drag och 

väsentlighet.324 Ett exempel på ansvarsfriskrivning har presenterats i ESMAs riktlinjer: 

Under sin affärsverksamhet utsätts koncernen för en rad olika risker, däribland kreditrisk, 

marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk. Även om gruppen i hög grad investerar tid och 

insatser på riskhanteringsstrategier och riskhanteringstekniker kan den ändå misslyckas med att 

hantera risker på ett lämpligt sätt under vissa omständigheter. 

Från detta specifika exempel är det möjligt att extrapolera mera generella faktorer som 

karaktäriserar förmildrande språk eller ansvarsfriskrivningar. För det första kan riskfaktorn 

inte sägas vara specifik, eftersom den bara rabblar upp en rad olika risker som endast nämns 

                                                        
321 Se skäl 58 i prospektförordningen: ”Målet att förenkla och minska kostnaderna för att upprätta ett prospekt 

bör emellertid inte uppnås till skada för andra intressen som prospektet är avsett att skydda, bland annat 

informationens tillgänglighet. ” Om investerarskyddet som central målsättning för förordningen, se särskilt skäl 

4, 7 och 27 

322 Se Deumes 2008 s. 125. 

323 Ding 2016 s. 94. 

324 ESMA 2019a s. 34 punkt 17, 21 och 23. 
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förbigående, utan att på något sätt specificera hurdana händelser dessa risker omfattar eller 

vad de konkreta effekterna för den enskilda emittenten skulle vara.  

För det andra ingår allmänt och förmildrande språk om investeringar på riskhantering, utan 

att gå in på hurdana investeringar eller åtgärder det handlar om, eller hur dessa eventuellt 

skulle påverka riskens sannolikhet eller dess förväntade effekter. Om de offentliggjorda 

riskhanteringsåtgärderna minskar risken i den utsträckning att den inte längre är väsentlig, 

bör risken utgångsvis inte ingå i prospektet. Dessutom kan alltför långa och detaljerade 

beskrivningar av riskhanteringsprinciper också tolkas som förmildrande språk. Om en risk 

som beskrivs i avsnittet om riskfaktorer i ett prospekt är väsentlig trots en emittents 

riskhanteringsprinciper, bör detta klargöras i informationen vid offentliggörandet av 

riskfaktorn. 325 Som anförts ovan under rubrik 5.2.4, är dock förmildrande språk inte 

kategoriskt förbjudet.  

För det tredje avslutas risken med ett tämligen tomt och mångtydigt uttalande om att 

koncernen under vissa omständigheter kan misslyckas med att hantera risker på ett lämpligt 

sätt. Ett sådant uttalande kan inte tänkas medföra någon form av nyttig information för 

investerare. Det torde vara notoriskt att bolag (särskilt om de överväger en börslistning) gör 

någon form av investeringar i riskhantering. Samtidigt står det klart att framgången av sådan 

riskhantering inte kan garanteras till hundra procent, utan att det alltid finns en möjlighet att 

risken realiseras på ett oförutsägbart sätt. 

Det kan dock inte av ordalydelsen av ESMAs riktlinjer tolkas att riskfaktorer inte skulle få 

uppfylla någon ansvarsbegränsande funktion alls. Riskfaktorerna får inte endast tjäna som 

ansvarsfriskrivning eller bara tjäna syftet att skydda personer som är ansvariga för prospektet 

från ansvar. ESMA motiverar detta genom att ansvarsfriskrivningar ofta leder till att de 

specifika dragen och väsentligheten hos en riskfaktor ofta hamnar i bakgrunden på grund av 

generellt språkbruk som inte tydligt beskriver riskens specifika drag.326 Om riskfaktorn 

tillräckligt tydligt beskriver de specifika dragen och i övrigt uppfyller kraven för en riskfaktor, 

kan det anses tillåtet att en riskfaktor också till dels presenteras i syftet att begränsa 

emittentens ansvarsrisker. 

Det föreligger dock en intressekonflikt mellan investerare och emittenten. Emittenten kan ha 

incentiv att presentera även mindre väsentliga risker för att minska sina eventuella 

ansvarsrisker. Dessa kan eventuellt överskugga risker som är mera väsentliga för investeraren. 

                                                        
325 ESMA 2019b s. 11 riktlinje 5, förklarande punkt 31.  

326 ESMA 2019b s. 10 riktlinje 2 och förklarande punkterna 22–23 
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Därför måste regleringen träffa en balans som säkerställer optimalt offentliggörande av 

information iakttagande både emittentens och investerarens berättigade intressen.327 

Forskningsresultat inom finansiell ekonomi visar att informationens kvalitet motverkar 

underprissättning av börslistningar mera effektivt än kvantitet.328 Alltför många riskfaktorer 

kan dessutom bidra till en större osäkerhet.329 Riskfaktorer måste alltså presenteras på ett 

koncist, fokuserat och tillbörligt sätt, utan att presentera för mycket information runt 

riskfaktorer, eftersom detta kan göra informationen svårbegriplig. ESMA har därmed i sina 

riktlinjer uppmanat behöriga myndigheter att vid behov poängtera om riskfaktorerna är för 

långa.330 En storleksinflation av information bör alltså undvikas, eftersom för stora mängder 

information om varje riskfaktor kan leda till att prospektinformationens lättbegriplighet 

skulle hamna i bakgrunden.331 Bolag som börslistas har ett incentiv att minska denna 

osäkerhet och därmed motverka eventuell underprissättning genom att förse investerare med 

tillbörlig information.332 

Från effektivitetssynvinkel skulle det alltså verka mest lämpligt att emittenter presenterar 

mindre men mera väsentlig information. Detta ideal skulle leda till lägre 

informationskostnader för investerare, eftersom de inte i lika hög grad skulle vara tvungna att 

skilja relevant information från irrelevant. Likaså kan det verka lockande att formulera 

riskfaktorerna på ett mångtydigt sätt för att förebygga tvisterisker. Ju exaktare och "säkrare" 

information om möjliga negativa händelser eller deras sannolikhet informationen framhävs 

vara, desto lättare kan det vara för investerare att kräva ersättning om framtiden utvecklas 

annorlunda än vad informationen låtit förstå. Därför föredrar ledningen sannolikt medvetet 

mångtydiga beskrivningar som lämnar tolkningsutrymme för investerare, eftersom det 

minskar sannolikheten av eventuella skadeståndskrav eller myndighetsåtgärder.333  

                                                        
327 van Daelen 2008 s. 23–24 samt 51–52. Se likadant om emittentens intresse att förebygga ansvarsrisker Abdou 

– Dicle 2007 s. 21.  

328 Ding 2016 s. 94. Det bör dock poängteras att Ding också konstaterar att bolag med mera unikt 

informationsinnehåll i sina prospekt inte har genererat bättre långsiktig avkastning än bolag som uppvisat 

mindre unik information, se Ibid. s. 107–109.  

329 Clarkson 1994 s. 77. Se likadant Bozzolan – Ipino 2007 s. 15–16, som observerar ett starkt samband mellan 

antalet riskfaktorer och underprissättning, vilket erbjuder empiriskt stöd åt hypotesen att flera riskfaktorer kan 

bidra till en högre ex ante osäkerhet. I bedömningen av resultatens validitet och användbarhet i analys av 

prospektinformation för finska emittenter i nuläget bör det iakttas att urvalet för Bozzolans och Ipinos forskning 

bestod endast av italienska bolags prospekt under 1999–2005.  

330 ESMA 2019a s. 39 punkt 42. 

331 ESMA 2019b s. 14 Riktlinje 11, förklarande punkt 43.  

332 Beatty – Ritter 1986 s. 227. 

333 Se Arnold – Fishe – North 2010 s. 1502. 
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Å andra sidan minskar detta emittentens möjligheter för att definiera gränserna för sitt 

eventuella ansvar. Detta kunde leda till att riskerna med en börslistning upplevs som för stora 

för potentiella börsbolag, vilket skulle leda till en förminskad mängd börsintroduktioner. Ett 

mindre antal listade bolag leder till en mindre effektiv marknad i och med ett färre antal 

alternativa investeringsmål och substitut.334 Ansvarsrisker bidrar på ett väsentligt sätt till 

hurdan information emittenter är beredda att ge, eftersom de tillsammans med sina rådgivare 

ser ansvarsrisker som centrala övervägningar i upprättandet av prospekt. Detta kan dock leda 

till överflödig och komplex informationsgivning som sker på bekostnad av mera koncisa och 

lättbegripliga formuleringar.335 

Eftersom möjligheten att framföra flera risker kan innebära en lägre risk för att investerare 

skulle kräva skadestånd på basis av bristfällig presentation av risker, kan detta vara ett sätt för 

emittenten att betala lägre arvoden till sina rådgivare med hänvisning till en lägre tvisterisk. 

Samtidigt innebär flera riskfaktorer också att uppfattningen av en investering i emittenten är 

mera riskfylld, vilket försvårar framgångsrik marknadsföring av börslistningen. Emittenter 

som presenterar flera riskfaktorer kan därmed vara tvungna att sänka listningspriset av 

aktiepriset, vilket tar ut effekten av besparingarna.336  

Det är viktigt att emittenter kan presentera alla de risker som de genuint anser vara väsentliga. 

Investerare kan inte kräva skadestånd för omständigheter som de har känt till, eller borde ha 

känt till eftersom de presenterats i prospektet.337 Därför måste emittenter ha en möjlighet att 

till en viss mån kunna skydda sig mot eventuella skadeståndskrav som baserar sig på bristfällig 

information genom att garanteras en tämligen bred bedömningsmarginal för hurdan 

information de anser vara väsentlig. Detta kan också motiveras med att ESMAs riktlinjer 

starkt betonar emittenters ansvar för innehållet i prospektet.  

En emittent kan dessutom enligt strafflagens 51 kap. 5 § åläggas straffrättsligt ansvar för 

underlåtenhet att ge information eller för lämnande av osann eller vilseledande information 

som är ägnad att väsentligt påverka värdepapperens värde då emittenten uppfyller sina 

skyldigheter enligt prospektförordningen och förordningar som antagits med stöd av 

prospektförordningen. Eftersom emittenten och dess ledning bär en straffrättslig ansvarsrisk, 

                                                        
334 Skäl 83 i prospektförordningen uppmanar dessutom kommissionen att iaktta behovet av att erbjuda 

investerarna ett stort urval av konkurrerande investeringsmöjligheter då kommissionen utövar sina delegerade 

befogenheter. 

335 Schammo 2011 s. 93. 

336 Se Beatty – Welch 1996 s. 569 och 593, som också iakttar en positiv korrelation mellan antalet riskfaktorer och 

arvoden till experter. Därtill krävs underprissättning för att kompensera investerare för den högre risknivån som 

det större antalet risker signalerar. 

337 I allmänhet om emittenters intresse i att presentera friskrivningar och deras funktion i ansvarsbegränsning, se 

af Sandeberg 2001 s. 42. 
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bör också legalitetsprincipen beaktas. Regleringskraven måste alltså vara tillräckligt exakta 

och noggrant avgränsade för att emittenter ska ha en skälig möjlighet att förutse sina 

handlingars eventuella brottslighet.338  

Regleringskrav måste också från effektivitetssynvinkel vara tydliga och förutsägbara. 

Oförutsägbar reglering innebär en osäkerhet och därmed en högre risknivå och lägre 

marknadseffektivitet.339 En förutsägbar tolkning bidrar till ett högre deltagande på 

marknaden och därmed högre effektivitet.340 Därmed är det skäligt att ett erbjuda ett visst 

handlingsutrymme åt emittenten för att genom tillräcklig informationsgivning kunna se till 

att riskerna för skadestånds- eller straffrättsligt ansvar kan mildras. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en riskfaktor tolkas innehålla förmildrande språk 

och fungera främst som en ansvarsfriskrivning om den inte hänför sig till en specifik risk. 

Riskfaktorer bör beskriva sådana händelseförlopp vars uppkomst emittenten inte rimligt kan 

eliminera eller kontrollera i sådan mån att dess uppkomst är ytterst osannolik. Om emittenten 

genom tillräckliga riskkontroller och förberedelser kan minska risken, är den sannolikt inte 

väsentlig för investeraren. Däremot kan utelämnande av en ändamålsenlig beskrivning av 

riskhanteringsåtgärder som emittenten tagit till för att hantera eller förmildra risken leda till 

en ofullständig bedömning av risken och dess betydelse. Av denna orsak bör presentationen 

av sådana åtgärder anses tillåten och till och med önskvärd för att möjliggöra en 

helhetsbedömning av risken. 

                                                        
338 Kotiranta – Piippo 2020 s. 399. Se även Knuts 2010 s. 119–141 som framför att legalitetsprincipen under 

artikel 7 av europeiska människorättskonventionen också kan få en begränsad tolkningspåverkan i bedömning av 

förvaltningsrättsliga påföljder som åläggs emittenter enligt bestämmelserna i lagen om Finansinspektionen 

(878/2008). 

339 Knuts 2010 s. 38 

340 Knuts 2010 s. 183. 
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6. PRESENTATION AV RISKFAKTORER I PRAKTIKEN 

6.1 Kategorisering av riskfaktorer 

6.1.1 Syftet med kategorisering 

Begriplighet av riskfaktorer kan främjas genom en tydlig kategorisering av risker. 

Kategoriseringen bidrar till investerares bättre förståelse av källan till och karaktären hos varje 

riskfaktor.341 En riskfaktor bör endast förekomma en gång i den lämpligaste kategorin. De 

mest väsentliga riskfaktorerna ska presenteras först i varje kategori, men det krävs däremot 

inte att resten av riskfaktorerna i varje kategori skulle borda rangordnas enligt sin 

väsentlighet.342  

ESMAs riktlinjer kräver att ordningen inom kategorierna bör stöda riskfaktorernas 

begriplighet och hjälpa investerare orientera sig i riskfaktoravsnittet. Detta kunde tolkas som 

något av en indirekt rekommendation för att till den mån som bara möjligt försöka rangordna 

riskfaktorer inom kategorier, eftersom investerare som läser prospekt sannolikt fäster mera 

uppmärksamhet på riskfaktorer som presenteras högre upp inom kategorin. En 

väsentlighetsbaserad rangordning kan ses som ett logiskt presentationssätt som bidrar till 

läsbarheten och begripligheten av riskfaktorerna, vilket i sin tur bidrar till investerarens 

förståelse och bedömning av deras väsentlighet, egenskaper och förhållande till varandra.343  

Man har dock i prospekt som godkänts i enlighet med prospektförordningen tillåtits framföra 

en varning om att ingen rangordning tillämpas på de övriga riskfaktorerna inom kategorierna 

utöver den första riskfaktorn inom varje kategori.344 Trots att argument kan framföras för att 

rangordna risker inom kategorierna, vill emittenter knappast åta sig större ansvar än de redan 

åläggs under de gällande reglerna. En rangordning som skulle gå utöver regleringskraven 

skulle innebära att extra tid och spenderas på upprättandet av prospektet, vilket skulle orsaka 

                                                        
341ESMA 2019b s. 12 riktlinje 7, förklarande punkt 33. 

342 ESMA 2019b s. 12 riktlinje 7 samt förklarande punkterna 33–35.Se även ESMA 2019a s. 22 punkt 74. Se även 

International Organization of Securities Commissions 1998 Part I s. 12.: ”Companies are encouraged, but not 

required, to list the risk factors in the order of their priority to the company. ” Det kan dessutom konstateras att 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) nämns direkt i prospektförordningens artikel 

13(3), enligt vilken kommissionens delegerade akter ”ska bygga på de standarder för finansiell och icke-

finansiell information som fastställts av internationella organisationer för tillsyn över 

värdepappersmarknaden, särskilt av Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) ”. 

343 ESMA poängterar specifikt att riskfaktorernas begriplighet är väsentligt för att uppnå effektiv 

informationsgivning, se ESMA 2019a s. 11 punkt 20. 

344 Därtill varnas om att ordningen i vilka själva kategorierna presenterats inte är ett tecken på en rangordning i 

jämförelse till risker i en annan kategori. Se t.ex. Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 27  ”[…] the order in 

which the risk factors are presented after the first risk factor in each category is not intended to reflect either 

the relative probability or the potential impact of their materialization. The order of the categories does not 

represent any evaluation of the materiality of the risks within that category, when compared to risks in another 

category. ” 
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tilläggskostnader. Dessutom kan en viss kategori innehålla den mest väsentliga risken för 

emittenten, medan resten av riskfaktorerna inom samma kategori är av ringare betydelse. Då 

kunde presentationen av kategorin både som den första och som den sista kategorin bli 

vilseledande. 

Antalet kategorier och underkategorier bör inte vara oproportionellt i förhållande till 

transaktionens storlek, komplexitet eller riskerna för emittenten och inte överstiga det som är 

nödvändigt för att presentera riskfaktorerna på ett förståeligt sätt. Underkategorier bör inte 

användas om det inte kan motiveras utifrån de särskilda omständigheterna i ett enstaka fall. 

Samma principer tillämpas vid presentation av kategorier och underkategorier.345 Hittills 

verkar det som att finska emittenter inte har ansett det nödvändigt att använda sig av 

underkategorier. 

Utgångsvis bör standardprospekt som berör endast en emittent och ett enda värdepapper inte 

innehålla flera än tio kategorier och underkategorier. I allmänhet kan flera kategorier och 

underkategorier användas då det erbjuds flera sorters värdepapper eller när det annars 

handlar om en mer komplex transaktion. Även ett lägre antal kategorier än tio kan ifrågasättas 

i situationer där färre kategorier kan anses vara tillräckliga för att presentera riskfaktorerna 

på ett lättbegripligt sätt. Flera kategorier än tio kan i sin tur vara motiverade på grund av till 

exempel storleken eller komplexiteten av transaktionen som prospektet beskriver.346 Detta är 

sannolikt orsaken till att Finansinspektionen i prospektet avseende Tieto Oyj:s och EVRY 

ASA:s fusion godkänt sammanlagt 12 kategorier.347 

Ett problem som kan uppstå är att en viss sorts risk kan passa i flera kategorier. ESMAs 

position är dock att en riskfaktor enligt omdömet av personerna som ansvarar för prospektet 

bör presenteras endast en gång i den mest relevanta kategorin. Dessutom har ESMA tagit en 

negativ syn på korsreferenser eller hänvisningar till andra riskfaktorer, eftersom detta kan 

göra prospektet svårare att läsa och förstå.348 

Detta kan anses stå i kontrast med ESMAs krav att informationen om riskfaktorer bör spegla 

de ömsesidiga beroendena som riskfaktorer kan ha. Ett lägre värde på emittentens 

värdepapper kan till exempel påverka emittentens finansiella ställning.349 Här kan man tycka 

att det kunde vara ändamålsenligt att framföra att en viss riskfaktor också kan ha betydelse 

                                                        
345 ESMA 2019b s. 13–14 riktlinje 10 samt förklarande punkterna 41 och 42. 

346 ESMA 2019b riktlinje 9 samt förklarande punkterna 39 och 40, se även ESMA 2019a s. 23 punkterna 79 och 

80. 

347 Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 27–53.  

348 ESMA 2019a s. 22 punkt 74. 

349 ESMA 2019b riktlinje 1, förklarande punkt 20. 
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för bedömningen av en annan riskfaktor genom att kort framföra effekten och sedan insätta 

en referens till den relevanta ömsesidigt beroende riskfaktorn för en mera detaljerad 

beskrivning. Finansinspektionen har tydligen enligt detta resonemang också godkänt 

hänvisningar till andra riskfaktorer, särskilt i riskfaktorer beträffande aktier då de påverkas 

av andra riskfaktorer,350 men också mellan risker som berör emittenten och dess 

verksamhet.351 Dessutom kan flera korsreferenser till övriga delar av prospektet också hittas i 

samtliga prospekt. Detta är ett tecken på en flexibel och proportionell tolkning av riktlinjerna. 

6.1.2 Exempel på kategorier 

Kategoriernas rubricering bör återspegla riskfaktorernas egenskaper och vara lätt 

identifierbara genom användningen av lämpligt avstånd och fetstil. Om en kategori inte är 

relevant bör den utelämnas och riskfaktorerna under denna kategori bör presenteras under 

en rubrik med riskfaktorer som har likadana egenskaper.352 Miller har kategoriserat 

osäkerheter i allmänna omgivningsrisker, branschrisker samt bolagsspecifika variabler. Till 

den första gruppen hör bl.a. politiska, regeringsrelaterade, makroekonomiska, sociala och 

miljörelaterade osäkerheter. Till den andra gruppen hör leverantörsmarknads-, 

produktmarknads- och konkurrensosäkerheter, medan den tredje gruppen omfattar 

osäkerheter hänförliga till operativ verksamhet, juridiskt ansvar, produktutveckling, 

finansiering samt ledningens och arbetstagarnas beteende.353  

I forskning inom finansiell ekonomi har man konstaterat att prospekt vanligtvis innehåller 

risker som behandlar snabb föråldring av teknologi, verksamhetens säsongvariation, 

konkurrens, tvisterisker, skadeståndsansvar och regleringsåtgärder. Förutom själva 

affärsverksamheten kan risker också beröra personalen och ledningen ifall emittenten är 

beroende av vissa nyckelpersoner och konkurrensen på den relevanta arbetsmarknaden är 

hård mellan arbetsgivarna.354 Prospektförordningen nämner särskilt att miljömässiga, sociala 

                                                        
350 Se Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 50 riskfaktor K.1, s. 52 riskfaktor L.2.och s. 53 riskfaktor L.3 

samt Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 25. Se även Musti Group Oyj:s prospekt s.28, där det i aktierelaterade 

risker hänvisas till makroekonomiska risker. 

351 Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 19, Optomed Oyj:s prospekt s. 15 

352 ESMA 2019b s. 13 riktlinje 8 samt förklarande punkterna 37 och 38. 

353 Se Miller 1992 s. 313–320. Se även Deumes 2008 s. 135 som baserat på en analys av 90 holländska prospekt 

delat risker i a) risker beträffande den makroekonomiska verksamhetsmiljön, b) risker beträffande den 

industriella verksamhetsmiljön, c) risker beträffande bolagets interna verksamhet och d) övriga risker. Därtill kan 

risker enligt Deumes klassas enligt hur investerare uppfattar risker. Risker kan därmed vara förknippade med 

möjliga förluster, variationer, fluktuationer och volatilitet i aktiepriser och resultat, bristfällig information (t.ex. 

kort operationell historia) eller bristfällig kontroll för aktieägare eller av affärsverksamheten (t.ex. en 

dominerande aktieägare eller regleringsförhinder för företagsförvärv). 

354 Se Guo – Wang – Seng – Hung. 2017s. 511. Enligt International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO) kan risker omfatta t.ex. faktorer som berör emittentens nuvarande eller framtida verksamhet, ett 

beroende av den sittande ledningens expertis eller negativa händelser i emittentens verksamhetsländer. Från 

ekonomisk synvinkel kan risker t.ex. beröra avsaknaden av vinstgivande verksamhet eller ett försvagande av 
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och företagsstyrningsrelaterade omständigheter också kan utgöra specifika och väsentliga 

risker för emittenten och dess värdepapper och bör i så fall offentliggöras.355 ESMAs riktlinjer 

nämner därtill till exempel internkontrollrisk.356 Dessa exempel är dock inte uttömmande och 

utgör inte kategorier som i varje enskilt fall alltid skulle vara lämpliga.357 

I och med att flera prospekt har godkänts i Finland, är det skäl att betrakta hurdana risker 

inkluderats i prospekt som godkänts av finska Finansinspektionen. Dessa fungerar som 

praktiska vägledningsredskap med ett visst precedensvärde. I Tieto Oyj:s fusions- och 

listningsprospekt358 har man valt presentera kategorier beträffande det kombinerade bolaget 

som berör risker angående makroekonomiska utvecklingar, genomförandet av strategiska 

planer, den operativa omgivningen, kundförhållanden, erbjudande av IT-tjänster (bolagens 

huvudsakliga bransch och affärsverksamhet), ledningen och anställda, juridiska, 

regleringsrelaterade och compliancerelaterade risker samt risker förknippade med skatter, 

finansiering och det kombinerade bolagets finansiella ställning.359  

En väsentligt likadan kategorisering har också tillämpats i efterföljande prospekt, med vissa 

justeringar beaktande den enskilda emittentens verksamhet och natur. I Relais Group Oyj:s 

prospekt har man presenterat en kategori för risker beträffande tredje parter, som till exempel 

återförsäljare, leverantörer, kunder och tillhandahållare av mjukvarulicenser. I Musti Group 

Oyj:s prospekt har man valt att presentera IT- och immaterialrättighetsrelaterade risker i sin 

egen kategori. Det som också kan märkas är att Tieto Oyj, Musti Group Oyj och Relais Group 

Oyj presenterar endast en riskfaktor under kategorin för makroekonomiska risker.360 

Kategorisering förutsätter alltså nödvändigtvis inte att flera risker ska passa under kategorin, 

utan kategorier kan också användas för att framhäva en riskfaktors särskilda natur. Detta kan 

också anses främja investerares gestaltning och förståelse av risken.  

Optomed Oyj:s och Nanoform Finland Oyj:s prospekt avviker från dessa i fråga om antalet och 

specificiteten av kategorierna. Medan Relais Group Oyj:s prospekt har tio och Musti Group 

                                                        
emittentens finansiella ställning. Risker kan också omfatta bl.a. ovanliga konkurrensomständigheter, risker 

förknippade med bristande skydd för immaterialrättigheter, avtalsrisker eller ett beroende av en begränsad 

mängd av kunder eller leverantörer. Se International Organization of Securities Commissions 1998 Part I s. 12. 

355 Skäl 54 i prospektförordningen. 

356 ESMA 2019b riktlinje7, förklarande punkt 35. 

357 Se ESMA 2019a s. 21–22 punkt 72. 

358 Som det första prospektet som godkändes i Finland torde detta prospekt ha ett precedensvärde. Det har 

säkerligen fungerat som en referenspunkt i flera avseenden för prospekt som godkänts senare. Eftersom 

prospektet offentliggjorts i samband med en gränsöverskridande fusion mellan två redan börslistade bolag och 

inte en listning av ett nytt bolag, bör dess precedensvärde i börslistningar dock granskas med visst förbehåll. 

359 Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 27, riskkategorierna B.–J. 

360 Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s 33 riskfaktor B.1., Relais Group Oyj:s prospekt s. 13–14 riskfaktor 

A.1. och Musti Group Oyj:s prospekt s. 9 riskfaktor A.1. 
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Oyj:s nio, presenterar Optomed Oyj och Nanoform Finland Oyj sina risker i endast fem 

kategorier: risker relaterade till bolagets verksamhet och bransch, risker relaterade till 

bolagets finansiella ställning, juridiska och regleringsrelaterade risker, aktierelaterade risker 

och listningsrelaterade risker. Prospekten uppvisar även en annan skillnad. Medan Tieto 

Oyj:s, Musti Group Oyj:s och Relais Group Oyj:s prospekt har bokstaverat sina kategorier och 

numrerat de enskilda riskfaktorerna inom de bokstaverade kategorierna, har Nanoform 

Finland Oyj och Optomed Oyj valt att inte göra det. 

Trots att Finansinspektionen har godkänt både flera och färre kategorier i olika prospekt med 

och utan bokstavering och numrering, kan det anses att Nanoform Finland Oyj:s och Optomed 

Oyj:s sätt att presentera riskfaktorer i kategorier på ett något sämre sätt främjar 

riskfaktorernas lättbegriplighet och läsbarhet. Genom att presentera flera, mera specifika 

kategorier och genom att främja investerares orientering mellan riskfaktorerna genom 

bokstavering och numrering, kan det med god orsak anses att de övriga prospekten upprättats 

bättre ljuset av kraven av prospektförordningen och ESMAs syn på riskfaktorernas 

lättbegriplighet och läsbarhet, samt kravet av att presentationen av riskfaktorer bör göra det 

lätt för investerare att orientera sig genom dem.361 

6.2 Formulering av riskfaktorer som en praktisk process 

6.2.1 Inledande synpunkter 

För finska emittenter är det utöver prospektförordningen och ESMAs riktlinjer även väsentligt 

att beakta VPML:s allmänna principer. Därmed bör emittenten beakta god 

värdepappersmarknadssed och inte lämna information som är osann eller vilseledande.362 

Informationens kvalitet och eventuella felaktiga natur bedöms objektivt, medan 

informationens vilseledande natur bedöms utgående från målgruppen som erbjudandet och 

informationen är riktad till.363 God värdepappersmarknadssed baserar sig på etablerad praxis 

bland marknadsaktörer samt självregleringsnormer.  

För prospekt innebär god värdepappersmarknadssed bland annat att en due diligence-

granskning har utförts. Due diligence-granskningar utförs av emittentens rådgivare för att 

bekräfta riktigheten av uppgifter beträffande emittenten och dess verksamhet som framförs i 

                                                        
361 Från forskningsetisk synvinkel bör det poängteras att jag själv medverkat i upprättandet av Tieto Oyj:s och 

Musti Group Oyj:s prospekt och att min arbetsgivare medverkat till upprättandet av Relais Group Oyj:s prospekt, 

trots att jag personligen inte bidragit till prospektet. 

362 Finansinspektionen 2013a s. 12–13 punkterna (4)–(11). Se även Sillanpää 2007 s. 323. 

363 Häyrynen – Kajala 2013 s. 56, Sillanpää 2007 s. 324. VPML:s allmänna principer kan alltså anses tala för den 

emittentspecifika gestaltningen av investerarmålgruppen som presenterats ovan under rubrik 4.5.  
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prospektet. Granskningens omfattning och art ska anpassas till arten och omfattningen av 

emittentens affärsverksamhet och emissionens storlek.364 

Uppgifter som presenteras i prospektet samlas in och sammanställs genom ett samarbete 

mellan bolagets ledning och anställda, ett så kallat emissionsinstitut (ofta en 

investeringsbank), jurister (oftast en advokatbyrå), revisorer, kommunikationsbyråer och 

eventuella andra rådgivare. Därtill kommunicerar en finsk emittent under listningsprocessen 

även med Finansinspektionen samt Helsingforsbörsen.365 Särskilt diskussionerna med 

Finansinspektionen under prospektets granskningsprocess kan leda till flera ändringar i 

prospektutkastet. 

Riskfaktorer bör alltså utformas på ett sätt som sammanjämkar olika synpunkter. Juristerna 

strävar ofta efter försiktighet och framförande av så mycket information om negativa aspekter 

som möjligt för att förebygga risken av skadeståndskrav, där investerare skulle hävda att 

emittenten utelämnat väsentlig information. Emissionsinstitutet och emittenten vill snarare 

betona bolagets positiva aspekter både för att främja marknadsföringen av börslistningen, 

men även för att de genuint upplever emittenten som ett lockande investeringsmål med 

tämligen låg risk. Finansinspektionen som den kompetenta myndigheten bör i sin tur uppfylla 

sitt mandat att övervaka marknadens stabilitet och pålitlighet samt förverkligandet av 

investerarskydd enligt regleringskraven. 

Finansinspektionen har gett anvisningar om utredningen av bolagets förutsättningar för 

börsintroduktion, som även omfattar risker och riskhantering. Trots att bilagan inte direkt 

erbjuder vägledning av prospekt, uppvisar det aspekter som Finansinspektionen anser vara 

väsentliga i bedömningen av risker. Dessutom kan det mera allmänt också rekommenderas 

att emittenten bör kombinera utredningen av risker och riskhantering med prospektarbetet. 

På så sätt kan emittenten se till att de identifierade riskerna och de interna 

riskhanteringsmekanismerna är sammanfallande med riskfaktorerna som presenteras i 

prospektet. 

Enligt Finansinspektionen är målet för utredningen om risker och riskhantering att bedöma 

om bolaget och dess ledning kan identifiera centrala risker för bolagets existens och rörelse 

och reagera på dem tillräckligt snabbt. Utredningen bör omfatta bolagsledningens åsikt om de 

                                                        
364 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om värdepappersmarknaden (RP 32/2012 

rd.) s. 56–57. Se även s. 95, där god värdepappersmarknadssed definieras som ”[…] principer och regler som 

enligt en upplyst opinion bland aktörerna på värdepappersmarknaden anses vara liktydiga med en god och 

från samtliga kunders och aktörers synpunkt en rimlig handelssed. ” Se även Sillanpää 2007 s. 322, 

Börsstiftelsen 2016 s. 21–22. 

365Se vidare af Sandeberg 2001 s. 27–28 och 34. 



65 
 

 

centrala riskerna för bolagets rörelse eller bransch, riskernas inbördes rangordning och 

principerna för riskhantering. Utredningen bör omfatta utredarens bedömning av ledningens 

förmåga att identifiera väsentliga risker.366 

Särskilt i riskfaktorer har det också upptäckts att tonen hos texten har en betydelse för korrekt 

prissättning. En mera positiv riskfaktorstext korrelerar ofta med högre prissäkerhet. Hanley 

och Hoberg hävdar att detta har att göra med riskfaktorernas roll som redskap för att minska 

ansvarsrisker. Om investeringsbanken som ansvarar för emissionen och emittenten alltså 

trots en större risk för juridiskt ansvar eller skada till sitt rykte är villiga att formulera 

riskfaktorer mera positivt än negativt, skickar detta en stark signal till investerare om 

investeringens risknivå.367 Eftersom detta betyder att emissionsinstitutet och emittenten är 

villiga att bära risken av en högre sannolikhet för sanktioner eller skadeståndsansvar, kan 

investerare tolka detta som att de är relativt säkra på att en investering i emittenten innebär 

en mindre risk än vanligt. 

6.2.2 Begriplighet av prospektinformation 

Det är inte tillräckligt att riskerna enbart identifieras och återges. De måste även presenteras 

på ett förståeligt sätt som möjliggör en rationell bedömning av riskerna i förhållande till den 

förväntade avkastningen.368 Detta poängteras särskilt då det handlar om emittenter med 

komplex verksamhet eller komplexa värdepapper.369 I bedömningen av riskinformation bör 

uppmärksamhet fästas på om en risk har varit förutsebar eller oväntad för investeraren.370 

Man bör särskilt fästa uppmärksamhet på att framhäva och förklara i mera detalj sådana risker 

som investerare inte tidigare har kännedom om, eller om vilka offentligt tillgänglig 

information inte finns eller är svårpåtaglig.  

Ordval och formulering spelar mera allmänt också en stor roll i möjliggörandet av välgrundade 

investeringsbeslut. Genom information som presenteras på ett förståeligt sätt främjas 

investerares förstånd av vad de avser investera i och investeringsrådgivare kan ge bättre 

                                                        
366 Finansinspektionen 2013b s. 5. Som exempel på risker nämner Finansinspektioner bland annat risker 

gällande rörelsens karaktär, rörelsens svaga lönsamhet, bolagets svaga finansiella läge, brister i bolagsledningens 

kompetens, onormalt eller besvärligt konkurrensläge, föråldrade patent, varumärken eller avtal samt en 

eventuellt begränsad kundkrets 

367 Hanley – Hoberg 2010 s. 2825 

368 Se skäl 27 i prospektförordningen, som kräver att information i prospekt ska vara tillräcklig och objektiv samt 

presenteras i en koncis och lättbegriplig form som gör den lätt att analysera. 

369 Se t.ex Davidoff 2014 som undersökt derivatinstrument som såldes under finanskrisen. Enligt Davidoff ledde 

instrumentens komplexitet till att informationskostnaderna för att korrekt värdera riskerna var så höga, att det 

inte var lönsamt för professionella investerare att närmare bekanta sig med prospekten. Detta trots att säljarna av 

instrumenten i flera fall kunde konstateras ha angett tillräcklig information i enlighet med regleringens krav. Om 

informationskostnadernas betydelse i finanskrisen se även Gilson – Kraakman 2014. 

370 Sillanpää 2007 s. 328. 
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rekommendationer till deras kunder. Bolag som kommunicerar framgångsrikt skapar också 

sannolikt starkare tillit bland investerare.371 

Analysen av informationens lättförståelighet kan påverkas av om emittenten är ny till 

marknaden och/eller om erbjudandet av värdepapper riktas till icke-professionella 

investerare.372 Med andra ord bör särskild uppmärksamhet fästas på informationens 

begriplighet i samband med en börslistning. Artikel 37 i kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2019/980 innehåller specifika kriterier för granskning av prospektets 

begriplighet. Behöriga myndigheter bör säkerställa att prospektet har en struktur som 

möjliggör för investerare att förstå dess innehåll. Prospektet bör inte innehålla onödiga 

upprepningar och relaterad information bör vara grupperad tillsammans. Komponenterna i 

matematiska formler bör definieras och produktstrukturer bör beskrivas tydligt. Därtill bör 

prospektet vara skrivet på ett klart språk som tydligt beskriver karaktären av emittentens 

rörelse och huvudsakliga verksamheter och där bransch- och industrispecifik terminologi har 

förklarats.373 

I USA fastställer Securities Act Rule 421 (d)374 väldigt liknande principer som prospekt, 

inklusive riskfaktorer, måste uppfylla. Emittenter uppmanas använda korta meningar, 

bestämda, konkreta och alldagliga ord samt aktiva i stället för passiva formuleringar. 

Komplext material bör presenteras i tabeller eller punktlistor. Därtill bör juridisk jargong,  

teknisk affärsterminologi och dubbla negativ undvikas. USA:s 

värdepappersmarknadsmyndighet SEC har därtill redan 1998 publicerat en Plain English 

Handbook som presenterar praktiska riktlinjer samt exempel på gott språkbruk och god 

strukturering av information i dokument som riktas till investerare.375  

ESMA har utöver sina riktlinjer inte publicerat någon mera praktisk vägledning för hur 

riktlinjer språkligt eller strukturellt bör utformas. Därtill har ESMA konstaterat att de inte kan 

ta ställning till exempelvis amerikanska krav för prospekt som inte baserar sig på EU-

reglering.376 Därför är det klart att det inte finns någon juridiskt bindande skyldighet att beakta 

amerikansk värdepapperslagstiftning eller SEC:s riktlinjer, om inte prospektet också 

upprättas för erbjudanden av värdepapper i USA enligt lokalt tillämplig lagstiftning.  

                                                        
371 Se U.S. Securities and Exchange Commission 1998 s. 3.- 4.  

372 ESMA 2019a s. 11 punkt 20. Se även ESMA 2019b s. 8 punkt 15 

373 Därtill ställs en del tekniska krav om t.ex. en tydlig och detaljerad innehållsförteckning samt en lättläslig 

teckenstorlek. 

374 Se Securities Act of 1933 § 230.421 (17 CFR § 230.421) 

375 Se särskilt U.S. Securities and Exchange Commission 1998 s. 17 och 28 

376 ESMA 2019a, s. 11 punkt 19. 
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Trots att SEC:S handbok - sitt namn troget - och Rule 421 (d) är ämnade att ge riktlinjer för 

förståelig och lättläst engelska i amerikanska dokument som krävs av SEC:s regleringar, 

framför SEC:s Handbook flera nyttiga tips och råd som kan visa sig vara allmänt användbara 

i upprättandet av prospekt.377 Eftersom begriplighetskriterierna i ovannämnda 

kommissionens delegerade förordning verkar innehålla flera likheter med SEC:s kriterier, 

verkar det dessutom som att amerikansk reglering i viss mån påverkat EU-regleringen. Detta 

ger ytterligen en orsak för att i viss mån beakta SEC:s anvisningar också då finska emittenter 

upprättar prospekt.378 

Förutom att prospektförordningen kräver att information måste presenteras i en lättbegriplig 

form är det naturligtvis i emittentens intresse att se till att investerarnas uppfattning av 

informationen är förenlig med den uppfattningen som de personerna som upprättar 

prospektet har. Dessutom leder kravet på att riskfaktorer även bör presenteras koncist till att 

riskfaktorer borde formuleras på ett sätt som förmedlar så mycket information som möjligt 

med så lite text som möjligt.  

6.2.3 Exempel i ESMAs riktlinjer 

ESMA har i Bilaga I till sina riktlinjer presenterat icke-uttömmande konkreta exempel av hur 

en riskfaktors specifika drag och väsentlighet kan uppvisas. ESMA betonar dock att exemplen 

presenterats enbart i illustrativt syfte.379 Till följande presenteras en analys av 

riskfaktorexemplen för att härleda allmänna principer för formulering av riskfaktorer. Jag 

bryter ner ESMAs exempel i stycken, där varje stycke efterföljs av en kort analys. Det första 

exemplet berör en produktionsanläggning och dess utsatthet för naturkatastrofer.: 

Emittentens huvudsakliga produktionsanläggning (fabrik ABC), som stod för 30 % av emittentens 

omsättning förra året, ligger nära en flod som översvämmas nästan varje vår. 

Enligt inledningen till exemplet konstaterar ESMA att riskfaktorn bör kopplas tillbaka till 

emittentens verksamhet för att fastställa dess specifika drag Exemplet inleds med att 

                                                        
377 SEC:s Plain English Handbook presenterar även praktiska förslag till strukturering av skrivprocessen för 

dokument riktade till investerare samt delegering av specifika roller i en arbetsgrupp för att strukturera 

dokumentet på ett koherent, strukturerat och korrekt sätt. Detta omfattar också synpunkter om hur ett 

dokuments design och typografi påverkar dokumentets läsbarhet, se U.S. Securities and Exchange Commission 

1998 s. 7–8 och 37–54. 

378 Det kunde anses som önskvärt att ESMA eller EU-medlemsstaters nationella myndigheter skulle formulera 

egna riktlinjer för tydliga och läsbara och tydliga prospekt i stilen med SEC:s Plain English-riktlinjer. Det är så 

klart förståeligt at detta inte ännu har skett, eftersom ESMA till skillnad från SEC har ansvar för en marknad med 

27 jämställda officiella språk, som gör det vanskligt att formulera generella riktlinjer som tar ställning till 

exempelvis språkliga formuleringar. I väntan på detta hävdar jag att upprättare av prospekt även i tillbörlig mån 

kan beakta SEC:s riktlinjer.  

379 ESMA 2019a s. 13 punkt 31. 
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presentera den specifika delen av emittentens verksamhet som påverkas av riskfaktorn. 

Riskfaktorn anger en kvantitativ bedömning av den potentiellt påverkade målet för risken och 

dess inverkan på omsättningen, samt presenterar inledningsvis den miljörelaterade faktorn 

som kan leda till att risken realiseras. 

Vattenflödet kan påverka transporten av varor till distributionscentraler på ett negativt sätt, och kan 

följaktligen stoppa leveransen av varor till slutkunder. 

Efter inledningen redogör risken alltså för de mera direkta effekterna som den 

översvämmande floden kan ha inom den närmaste framtiden ifall den riskfyllda händelsen 

inträffar. Riskfaktorn avslutas som följande: 

Avtal med flera av emittentens nyckelkunder ger dessa kunder rätt att betala ett reducerat pris för 

emittentens varor om varorna inte levereras i tid. Dessutom omfattar majoriteten av emittentens 

avtal med sina kunder perioder som är kortare än ett år. Sen leverans kan inverka negativt på 

emittentens anseende hos kunderna och leda till att de vänder sig till emittentens konkurrenter för 

sina framtida behov. 

Här anges till sist en bedömning av potentiella uppföljande risker, som kan uppenbaras som 

en följd av de mera omedelbara riskerna, som lägre priser, minskad kundlojalitet och anseende 

hos kunderna, samt ett sämre konkurrensläge. 

Exemplet uppvisar som helhet tydligt riskfaktorns specifika drag för emittenten och en tydlig 

koppling mellan riskfaktorn och emittenten. Riskfaktorn fokuserar på en specifik 

produktionsanläggning och risker avseende dess fysiska omgivning samt riskhändelsens 

inverkan på den specifika emittentens produktdistribution, omsättning och kundrelationer. 

Exemplet uppvisar också hur användning av kvantitativ information om till exempel 

emittentens omsättning på ett tydligt sätt kan uppvisa riskfaktorns möjliga negativa inverkan. 

Följande exempel från bilagan till ESMAs riktlinjer uppvisar en riskfaktor avseende 

miljömässiga, sociala och företagsstyrningsrelaterade omständigheter, som i skäl 54 till 

prospektförordningen skilt lyfts fram som ett exempel av specifika och väsentliga risker: 

För att behålla ISO-certifieringen måste emittenten uppfylla en strikt uppsättning 

hållbarhetskriterier. Emittenten är föremål för en halvårsvis utvärdering av (myndighet XYZ) som 

kan besluta att återkalla emittentens ISO-certifiering om denne underlåter att uppfylla kraven. 

På samma sätt som i det första exemplet presenteras här den delen av verksamheten som kan 

påverkas av risken som presenteras. Inledningsvis anges också den relevanta omedelbara 

risken, det vill säga återkallandet av certifieringen. Riskens väsentlighet och effekter 

presenteras enligt följande: 
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Emittenten är beroende av att behålla sin ISO-certifiering för att kunna behålla sitt avtal som 

leverantör för sina två största kunder. Förra året genererade varor till dessa två kunder 40 % av 

emittentens rörelsevinst. 

Till slut presenteras alltså certifieringens betydelse för emittenten genom att framföra både 

kvalitativa (två största kunder) och kvantitativa (40 % av emittentens rörelsevinst) mått som 

illustrerar de förväntade negativa effekterna. 

I allmänhet följer det andra exemplet strukturen och formuleringssättet av det första och 

medför inte något väsentligt tillägg till tolkningsstyrningen. Antagligen är det ämnat att 

framföra ett specifikt exempel om miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade frågor. 

Anmärkningsvärt är att också det första exemplet förvisso har att göra med miljön. Det man 

ännu enligt min mening kunde ha beskrivit närmare i det andra exemplet är de noggrannare 

kriterierna för certifieringen samt händelser beträffande emittentens verksamhet och styrning 

eller ändringarar i certifieringskriterierna som kunde leda till att emittenten inte skulle få 

behålla sitt certifikat. 

De två följande exemplen presenteras i syftet att ge vägledning för riskfaktorer avseende 

värdepapper, vilket lämnats utanför denna avhandlingens forskningsfråga. Därför ägnas inte 

alltför mycket utrymme för en genomgående analys av dem, utan behandlingen begränsas till 

några enstaka iakttagelser av deras innehåll och formuleringar, som kan ha betydelse för 

emittentrelaterade risker i aktieprospekt. I det första exemplet berör risken en bank: 

Bank ABC omfattas av direktivet om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av 

kreditinstitut och värdepappersföretag, som är avsett att möjliggöra en rad åtgärder i förhållande till 

kreditinstitut och värdepappersföretag som anses riskera att fallera. 

Detta är ett exempel på en regleringsrisk. Risken är specifik för emittenten, som berörs av ett 

specifikt direktiv på grund av att emittenten driver bankverksamhet. Denna risk berör dock 

även andra banker och riskfaktorn bör i allmänhet ange vilken den negativa inverkan för den 

specifika emittenten kan vara. Riskhändelsen beskrivs i exemplet enligt följande: 

Om det fastslås att banken ABC fallerar eller sannolikt kommer att fallera, enligt det ovanstående 

direktivet och den relevanta myndigheten tillämpar något eller en kombination av 

avvecklingsverktyg enligt direktivet (t.ex. försäljning av verksamhet, avskiljande av tillgångar, 

skuldnedskrivning (bail-in) eller inrättande av en brobank), kan ett underskott från försäljningen av 

bank ABC:s tillgångar leda till en partiell minskning av de utestående beloppen till innehavarna av 

efterställda fordringar eller, i ett värsta scenario, en minskning till noll. Fordringsägarnas efterställda 

status utgör en ytterligare risk med beaktande av ordningsföljden för nedskrivning och konvertering 

enligt direktivet (t.ex. efterställda fordringar skrivs ned och/eller konverteras, vid behov, efter aktien, 

men före de prioriterade skuldebreven). 
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Här anges den konkreta risken för emittenten som skulle följa av tillämpandet av direktivet, 

det vill säga ett myndighetsingrepp på basis av det relevanta direktivets bestämmelser. Texten 

anger också flera olika scenarier (tillämpandet av något eller en kombination av 

avvecklingsverktyg) och presenterar flera exempel av åtgärder som kan leda till den negativa 

inverkan. Också två möjliga scenarier för inverkan presenteras, det vill säga en partiell 

minskning eller en minskning till noll. Effekterna framförs enligt följande: 

Var och en av de ovannämnda åtgärderna kan uppträda var för sig eller i kombination. Den behöriga 

myndigheten kan t.ex. kräva en partiell konvertering av de efterställda skuldebreven till bank ABC:s 

stamaktier, utöver en eventuell nedskrivning och försäljning av bank ABC:s tillgångar. 

På samma sätt som ovan presenteras två olika scenarier, det vill säga uppträdandet av åtgärder 

för sig eller i kombination. Därtill anges ett konkret exempel på en situation där flera åtgärder 

skulle tillämpas samtidigt. Det sista exemplet i bilagan till ESMAs riktlinjer berör risker 

avseende valutarisker förknippade med obligationer: 

Eurovärdet på betalningar kan vara föremål för kraftiga svängningar i valutakurser. I vilken 

utsträckning dessa valutakurser kan variera är osäker och utgör en mycket betydande risk för värdet 

på och avkastningen på de obligationer som utfärdas i enlighet med detta program.  

Betydande rörelser i valutakurser kanske inte korrelerar med förändringar i räntesatser och 

tidpunkten för förändringar i valutakurserna kan inverka negativt på obligationernas ränta, 

avkastning och marknadsvärde. Detta kan leda till en betydande förlust av kapital som investerats 

med utgångspunkt i en investerare som har euron som nationell valuta. 

Valuta- och ränterisker är vanligt förekommande i riskfaktorer som avser finansiella risker, 

särskilt om emittenten har verksamhet i flera länder. Valutarisker presenteras ofta som risker 

beträffande emittentens omsättning och resultat, medan ränterisker ofta förknippas med 

emittentens tillgång till och kostnader för finansiering.380 Alternativt omnämns dessa som 

exempel av makroekonomiska risker.381  

Som särskild synpunkt att beakta med finansiella riskfaktorer är att de måste presenteras på 

ett sätt som är konsekvent med prospektets redogörelse för rörelsekapital, där emittenten tar 

ställning till om dess rörelsekapital är tillräckligt för aktuella behov.382 Ifall riskfaktorerna 

beskriver omständigheter som kan leda till att emittentens möjligheter att säkra tillräcklig 

tillgång till rörelsekapital försämras, kan detta leda till att emittenten inte kan ge en så kallad 

                                                        
380 Se t.ex. Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 47–48 riskfaktorerna J.1. och J.3., Relais Group Oyj:s 

prospekt s. 24 riskfaktor I.2, Optomed Oyj:s prospekt s. 13 och s. 17–18, Musti Group Oyj:s prospekt s. 26–27, 

riskfaktorerna I.1. och I.3. samt Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 18–19. 

381 Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 33 riskfaktor B.1. Musti Group Oyj:s prospekt s.9 riskfaktor A.1.  

382 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 Artikel 38(f). 
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"ren" redogörelse för rörelsekapital, utan måste redogöra för hur denne ämnar säkra 

tilläggskapital.383 

6.2.4 Praktiska exempel i Finland  

Iakttagande avhandlingens målsättning med att erbjuda praktiska redskap till upprättande av 

IPO-prospekt i Finland och eftersom flera prospekt redan offentliggjorts i Finland, framförs 

till följande en praktisk analys av vissa särskilda drag som kan identifieras i finska IPO-

prospekt. Genom att betrakta godkända och offentliggjorda prospekt kan man uppvisa hur de 

abstrakta reglerna, principerna och riktlinjerna får sitt uttryck i praktiken. Iakttagande 

processekonomiska skäl samt avhandlingens målsättning med att fastställa allmänna 

riktlinjer, begränsas analysen till sådana synpunkter som kan anses som mer allmänt 

tillämpbara och inte gälla endast för den enskilda emittenten som upprättat prospektet. Därför 

har jag valt ut vissa enstaka representativa exempel som enligt min mening uppvisar hur man 

bör bemöta regleringskraven och på bästa sätt tillgodose investerares informationsbehov. 

Som framförts ovan har man i finska prospekt framfört i inledningen till riskfaktorerna, att 

ingen annan rangordning av risker tillämpas, förutom att den mest väsentliga risken 

presenteras först i varje kategori. Dessutom framförs att det kan finnas okända risker eller 

risker som vid tidpunkten av prospektet anses vara av ringa betydelse men som kan komma 

att ha negativa effekter på emittenten i framtiden. Särskilt framförs att beskrivningen av 

riskerna inte nödvändigtvis är uttömmande. Dessutom nämns det i Tieto Oyj:s, Relais Group 

Oyj:s och Musti Group Oyj:s inledningar till riskfaktorerna, att riskerna både skilt eller 

tillsammans kan leda till att bolaget inte uppnår sina finansiella målsättningar.384 

Riskfaktorernas rubricering verkar i allmänhet vara väldigt koncis. De flesta riskerna framför 

tydligt föremålet för risken, samt den möjliga effekten.385 Effekten som presenteras i rubriken 

kan återfinnas också i den närmare riskbeskrivningen. Dessutom kan man se att 

riskfaktorernas rubrik och det sista stycket i riskbeskrivningen ofta motsvarar varandra till en 

viss mån. Riskfaktorns rubrik bör alltså genast klargöra föremålet för risken och dess 

förväntade negativa inverkan. Föremålet och effekten för risken bör framföras explicit, eller 

de måste åtminstone vara omedelbart uppenbara. Rubrikens innehåll måste tydligt 

återspeglas i den mera detaljerade beskrivningen av risken och beskrivningen måste klargöra 

                                                        
383 Se ESMA 2020a s. 145 punkt 131. 

384 Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 27, Relais Group Oyj:s prospekt s. 13, Optomed Oyj:s prospekt s. 

8, Musti Group Oyj:s prospekt s. 8 samt Nanoform Oy:js prospekt s. 8. 

385 Vissa undantag finns dock. Se t.ex. Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 33 riskfaktor B.1., vars rubrik 

endast nämner negativa effekter för det kombinerade bolaget. 
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vilka konkreta händelser kan leda till att föremålet för risken påverkas samt vilka negativa 

effekter detta kan leda till.  

Det kan märkas att nästan alla riskfaktorer avslutas med ett generellt konstaterande att risken 

kan ha en negativ effekt på emittentens verksamhet, verksamhetens resultat, finansiella 

position och framtidsutsikter. Detta betyder dock inte att riskens möjliga effekter kan 

presenteras genom att endast upprepa samma ramsa. Efter en närmare syn på tidigare 

offentliggjorda prospekt märks det att ramsan företräds av en mera direkt effekt, som sedan 

konstateras ha en sannolikt negativ effekt på emittentens verksamhet, verksamhetens resultat, 

finansiella position och framtidsutsikter. Det är alltså centralt att identifiera en eller flera 

direkta negativa effekter som händelsen kan leda till för emittenten. 

Som ett specifikt exempel på dessa principer kan man betrakta riskfaktor B.1. Musti Group 

Oyj:s prospekt. Enligt rubriken kan bolagets misslyckande med att konkurrera effektivt med 

nuvarande eller möjliga framtida konkurrenter eller med att reagera på ändringar i 

konkurrensmiljön leda till en negativ effekt på bolagets omsättning, lönsamhet och 

kundlojalitet. Rubriken framför föremålet för risken och de negativa effekterna detta skulle 

medföra.  

I det första stycket av den detaljerade riskbeskrivningen framförs att orsakerna bakom den 

hårda konkurrensen i husdjursbranschen som Musti Group Oyj är verksam i beror på att både 

nätbutiker, specialbutiker och dagligvarubutiker är verksamma på marknaden. Dessutom 

finns det en risk av att också nya aktörer kan komma in på marknaden. Med andra ord skapas 

en bild åt investeraren av den omgivning i vilken den relevanta risken befinner sig och vilka 

faktorer som leder till att risken existerar. I det följande stycket framförs orsakerna som kan 

bidra till en hårdare konkurrens, som till exempel en expansion av de befintliga 

konkurrenternas verksamhet eller inträdet nya konkurrenter till marknaden. Här hänvisas 

också till effekterna som framförs i rubriken genom konstaterandet av att bolagets försäljning 

och lönsamhet kan lida ifall konkurrenter skulle öka sin marknadsandel på bolagets 

bekostnad, särskilt inom husdjursmat med högt näringsvärde. Dessutom framförs att 

priskonkurrens kan förutsätta en ändring av bolagets strategi och leda till en minskad 

lönsamhet. 

I det sista stycket tar Musti Group Oyj särskilt itu med riskerna som konkurrenten som driver 

dagligvaruhandel kan medföra i handel med dagliga husdjursvaror som mat och andra 

basförnödenheter. Särskilt betraktas en situation där en tillverkare av högkvalitetsvaror skulle 

erbjuda sina produkter i stor omfattning i dagligvarubutiker eller där dagligvarubutikernas 

varumärken skulle öka sin marknadsandel. Enligt riskfaktorn skulle detta kunna skada 

bolagets konkurrensposition och försvaga dess förmåga att dra till sig nya kunder samt behålla 
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sina nuvarande kunder. Detta kunde i sin tur påverka bolagets försäljning och marginaler 

negativt. Här kan man alltså åter se att effekterna i riskbeskrivningen kopplas till 

beskrivningen i rubriken. Stycket avslutas genom ett konstaterande att en hårdare konkurrens 

kan leda till att kundmängderna och omsättningen sjunker, vilket kan ha en väsentlig negativ 

inverkan på bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella position och 

framtidsutsikter.  

Musti Group Oyj:s prospekt uppvisar också ett särskilt sätt på vilket man tydligt kan beskriva 

händelseförloppen som genom realiseringen av vissa omedelbara risker eventuellt leder till att 

den slutliga risken realiseras. I riskfaktor C.1. förklaras orsakssambanden mellan negativa 

effekter som en flerfasig process. Enligt riskfaktorns sista stycke kan negativ publicitet ha en 

väsentlig negativ inverkan på bolagets kundlojalitet och publicitetsbild, vilket i sin tur kan leda 

till lägre försäljning och därmed en negativ inverkan på bolagets verksamhet, 

verksamhetsresultat, finansiella position och framtidsutsikter. 

Likaså kan nämnas risk C.3. i samma prospekt som framför att ett svagare rykte och förlorat 

förtroende till följd av negativ publicitet kan leda till svagare efterfrågan för bolagets tjänster. 

Här framförs alltså den konkreta inverkan på bolagets verksamhet, som den mera abstrakta 

renommérisken kan leda till. Detta konkretiseras till följande genom konstaterandet att en 

svagare efterfrågan kan leda till en sämre utveckling av omsättningen, vilket i sin tur skulle ha 

en negativ inverkan på bolagets resultat och lönsamhet. Ändringen i kundbeteendet som 

föranleds av renomméskadan konkretiseras vidare till vad den konkreta inverkan på bolagets 

finansiella ställning är, vilket är det som investerare är primärt intresserade av. Riskfaktorn 

avslutas med det generella konstaterandet att vilken som helst av de beskrivna händelserna i 

sin tur kan leda till en negativ inverkan på bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, 

finansiella position och framtidsutsikter. 

Det är klart att de exakta riskerna kan vara svåra att förutse i förväg, varmed emittenter så 

klart gärna vill framföra det generella konstaterandet att risken kan ha en negativ inverkan på 

bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella position och framtidsutsikter. För att 

riskbeskrivningen skulle vara tillräckligt informativ för investerare, bör emittenten dock 

kunna framföra vilka konkreta negativa händelser skulle kunna leda till de mera generella 

negativa effekterna. För detta ändamål kan det rekommenderas att emittenter enligt ovan 

framförda exempel konkretiserar händelseförloppen för den eventuella riskhändelsen genom 

att beskriva orsakssambanden mellan de olika negativa händelserna från det abstrakta mot 

det mera konkreta. Eftersom det generella konstaterandet i slutet av varje risk uppenbarligen 

har godkänts av Finansinspektionen, kan det också rekommenderas att presenteras i syfte att 
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motverka eventuella ansvarsrisker, förutsatt att riskfaktorn också framför de mera konkreta 

negativa effekterna.  

Nanoform Finland Oyj:s prospekt kan särskilt betraktas som ett bra exempel på ett prospekt 

där riskfaktorerna presenterats på ett koncist sätt, som inte äventyrar investerares förståelse 

av riskerna. Flera riskfaktorer består av endast ett eller två stycken med detaljerad 

riskbeskrivning.386 I de fall där riskbeskrivningarna är längre, kan detta med god orsak 

motiveras av behovet att göra den komplexa riskens natur och effekter tydliga för läsaren, 

särskilt då de berör bolagets CESS-teknologi samt den komplexa regleringsomgivningen.387 

Nanoform Finland Oyj:s prospekt uppvisar också i vissa riskfaktorer en mera sällsynt 

presentationsteknisk lösning, som dock kan anses bidra till att en komplex riskfaktor 

presenteras på ett lätt analysbart, begripligt och dessutom koncist sätt. Nanoform har i sina 

riskfaktorer använt sig av punktlistor (bullet points) för att framföra faktorer som påverkar 

godkännandet av läkemedel388 samt risker beträffande företagsförvärv och andra 

transaktioner.389 Bortsett från Tieto Oyj:s prospekt390 verkar användningen av listpunkter inte 

vara särskilt etablerat. Eftersom detta sätt kan anses presentera komplex information mera 

lättbegripligt än långa och svårlästa meningar, kan det anses önskvärt att detta 

presentationssätt blir alltmer vanligt förekommande. 

                                                        
386 Se särskilt Nanoform Finland Oyj:s prospekt s. 8–12. 

387 Se t.ex. Ibid. s. 13, 15 och 19. 

388 Ibid. s. 14. 

389 Ibid. s. 16–17. Punktlistor nämns även i Securities Act Rule 421(d) som presenterats ovan under rubrik 6.2.2. 

390 Se Tieto Oyj:s fusions- och listningsprospekt s. 28–30. 
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7. SLUTSATSER 

En riskfaktor presenterar en omständighet som bidrar till eller påverkar den totala risken av 

en investering i en emittents värdepapper. Välutformade riskfaktorer som bidrar till en 

minskad osäkerhet ex ante för investerare bidrar till att motverka omotiverad 

prisundersättning, vilket leder till lägre kapitalkostnader för emittenter av värdepapper. 

Dessutom motverkar genomtänkta och välutformade riskfaktorer också risker för 

skadeståndsansvar om emittentens prestation inte motsvarat investerares förväntningar. Då 

kan det hänvisas till att investerare på basis av riskinformationen i prospektet har varit eller 

borde ha varit medvetna om riskerna som realiserats. Detta förutsätter dock att den specifika 

risken som lett till underprestationen för det första ingått i prospektet och att dess betydelse 

framförts på ett tydligt och förståeligt sätt. 

Riskfaktorer måste enligt prospektförordningen presenteras på basis av deras väsentlighet och 

specifika drag. Av dessa kan väsentlighet tolkas som den mest relevanta bedömningsfaktorn, 

som påverkar både innehållet och framställandet av riskfaktorer. Väsentlighetsbedömningen 

baserar sig på en risks förväntade negativa effekter och den uppskattade sannolikheten att den 

relevanta riskhändelsen eller -händelseförloppet inträffar. 

I allmänhet presenteras primärt kvalitativ information om riskens natur. Ifall kvantitativ 

information finns tillgänglig, rekommenderas att sådan information presenteras för att 

förtydliggöra riskens omfattning och betydelse. Det finns dock ingen skyldighet att producera 

sådan information endast för syftet att presentera den i riskfaktorerna. Det bör också beaktas 

att kvalitativ bedömning (en skala med beteckningarna låg, medel eller hög) nämns direkt i 

prospektförordningen, medan kvantitativ information endast nämns i ESMAs riktlinjer, som 

inte utgör en lika starkt bindande juridisk källa. 

I valet och presentationen av riskfaktorer i prospekt bör emittenten i alla skeden av processen 

beakta till vems förmån informationen i prospektet presenteras. Upprättandet av information 

i prospekt ska iaktta det centrala skyddsobjektet för regleringen, det vill säga. investeraren 

som tillhör emittentens investerarmålgrupp. Emittenter ska på basis av informationen de 

samlat om sin egen verksamhet samt affärs- och regleringsmiljö välja de risker som kan anses 

vara mest väsentliga för investerarens välgrundade beslutsfattande. 

Investerare bedömer och värderar information om risker i förhållande till deras förväntade 

effekt på framtida vinster. Risker kan fördelas i en ultimat emittentrisk (emittentens konkurs 

och förlust av investeringskapitalet), en primär företagsrisk (låg eller utebliven vinst) samt 

accessoriska risker, det vill säga beskrivningar av händelseförlopp som ökar sannolikheten för 

att i första hand den primära och i sista hand den ultimata risken realiseras. Riskfaktorerna 
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som framställs i prospektet bör i första hand beskriva de accessoriska riskerna, men etablera 

ett tydligt samband mellan de accessoriska riskerna och deras bidrag till att den primära eller 

ultimata risken realiseras. 

Riskfaktorer bör förutom till den enskilda emittenten och dennes värdepapper, även anpassas 

till investerarna som tillhör målgruppen för erbjudandet. I börsintroduktioner där 

erbjudandet riktas till en bred och nästan obegränsad allmänhet kan man inte utgå från att 

den relevanta målgruppen skulle bestå av endast professionella investerare. Därför bör man i 

presentationen av riskfaktorer säkerställa att informationen presenteras på ett sätt som 

främjar en genomsnittlig konsumentinvesterares välövervägda och faktabaserade beslut. 

Riskfaktorer återger potentiella negativa utvecklingar som påverkar värdet av investerarnas 

placerade kapital. Därför är det naturligt att tolka riskernas väsentlighet som den mest 

centrala måttstocken för valet, presentationen och rangordningen av riskfaktorer. 

Väsentlighetstestet kan anses vara den relevanta spärren som en tilltänkt riskfaktor bör 

passera. Det är dock centralt att utgå från den enskilda emittentens särskilda egenskaper som 

dess storlek, bransch, verksamhetsområde och organisation för att fastställa den relevanta 

målgruppen av investerare till vilka informationen i allmänhet riktas och på så sätt definiera 

informationen som är väsentlig för dessa investerare. Väsentlighet och specificitet kan därmed 

ses som samverkande krav som kompletterar varandra. 

Trots att prospektförordningen erbjuder emittenter möjligheter till mera skräddarsydd 

information som är anpassad till den enskilda emittenten, bör även fördelarna med 

standardiserad information beaktas. Användning av tidigare formuleringar sänker 

kostnaderna för att upprätta prospekt och kan underlätta jämförelsen av olika emittenters 

prospekt. I och med att användningen datadriven textanalys också blir allt vanligare, kan 

relativt enhälligt språkbruk i prospekt också underlätta användningen av artificiell intelligens 

eller andra program för informationsanalys, vilket säkerligen är värt att iaktta i framtiden.391 

En riskfaktors struktur kan indelas i fyra olika centrala frågor som bör besvaras. Dessa 

fungerar som en sorts "byggklossar" för riskfaktorn:  

1. Vad är föremålet för risken?  

                                                        
391 Se Schammo 2011 s. 94–95, som även nämner analys av språkligt sentiment, det vill säga positiva eller 

negativa åsikter, känslor och värderingar, som uttrycks i språk. Schammo ser dock endast en begränsad potential 

för sådan sentimentalanalys. Som ett exempel av textanalys, se Balakrishnan – Bartov 2011 som utför en analys 

av hur kvalitativ information i prospekt korrelerar med underprestation av börslistade bolag. Som en faktor i 

deras analys iakttar de graden av negativt sentiment som riskfaktorer innehåller i form av mängden negativt 

konnoterade ord. 
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Detta kan omfatta till exempel emittentens produktionsanläggningar, marknadsutvecklingar, 

finansieringskällor, ändringar i lagstiftning och reglering eller specifika produkter och tjänster 

som emittenten tillhandahåller. Utöver dessa konkreta exempel kan mera abstrakta men inte 

desto mindre viktiga faktorer som till exempel emittentens rykte vara en värdefull och 

väsentlig tillgång för emittenten.392 

2. Varför är risken väsentlig?  

Detta kan mest konkret illustreras genom en eventuell inverkan av riskföremålet på 

emittentens omsättning eller vinster. Riskens betydelse för emittentens verksamhet kan också 

beskrivas mera allmänt, till exempel genom att framföra vissa emittent- eller branschspecifika 

karaktärsdrag som gör föremålet för risken väsentlig för emittenten. Även om inget exakt 

matematiskt tal kan presenteras för att illustrera väsentligheten, borde man åtminstone 

genom kvalitativa beskrivningar kunna framvisa varför eventuell realisation av risken och 

därmed skada för föremålet som berörs av risken skulle ha en väsentlig negativ effekt på 

emittenten. Detta kan uppnås genom att beskriva vilken funktion som föremålet för risken 

tjänar och vilken betydelse den har för emittentens verksamhet. 

3. Vad är den konkreta händelsen eller händelseförloppet? 

Emittenten bör kunna specificera en eller flera konkreta händelser eller händelseförlopp som 

skulle orsaka negativa konsekvenser för emittenten. Om möjligt, är det också skäl att 

presentera en bedömning av hur ofta denna händelse inträffar eller kan antas inträffa. Till 

exempel vissa naturhändelser som översvämning av floder och andra årstidliga väderfenomen 

kan vara tämligen regelbundna. Emittentens verksamhet kan också beröras av regelbundna 

säsongvariationer i kundernas konsumtionsbeteende (till exempel högre försäljningsvolymer 

i julhandeln). Likaså kan det i vissa fall vara att emittenten är föremål för regelbundna 

bedömningar angående till exempel om vissa krav för certifikat eller standarder uppfylls. 

Dessa kan vara av central betydelse för emittenten, särskilt om dess kunder förutsätter 

specifika certifieringar angående till exempel miljöansvar. 

4. Vilka är de möjliga negativa effekterna? 

Det bör tydligt framföras hur risken kan komma att påverka emittenten, dess 

verksamhetsmiljö, rykte, kundrelationer, omsättning, vinster eller finansiering, om risken 

realiserades och den i enlighet med punkt 3 specificerade negativa händelsen inträffade. 

                                                        
392 Betydelsen av ett obefläckat rykte accentueras särskilt i kontexten av värdepappersmarknaden, se Knuts 2010 

s. 118–119. Se även Musti Group Oyj:s prospekt s. 17 riskfaktor C.1, där värdet av emittentens varumärken och 

rykte har lyfts fram som den mest väsentliga riskfaktorn inom emittentens bransch. 
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Sammanfattningsvis bör riskfaktorerna alltså inledas på en generell nivå och därefter i tre 

faser gå vidare till alltmer konkreta nivåer.393 På detta sätt får investerare en tydlig uppfattning 

av riskens natur, samt hur det kausala händelseförloppet som leder till att risker realiseras 

skulle framskrida och till vilka konkreta resultat de skulle leda till, som skulle påverka 

emittentens verksamhet och därmed värdet av investeringen i emittenten på ett negativt sätt.  

                                                        
393 Se likadant U.S. Securities and Exchange Commission 1998 s. 30. 
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