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B E S L U T  

Capensor Capital AB 
Att. Styrelsen och verkställande direktören 
Box 7106 

FI Dnr 16-13171 
Delgivning nr 1 

103 87 STOCKHOLM 

Föreläggande att omedelbart upphöra med tillståndspliktig 
verksamhet 

Finansinspektionens beslut 

1. Finansinspektionen förelägger Capensor Capital AB, org.nr 556849-6334, 
vid vite om femhundratusen (500 000) kronor att omedelbart upphöra med 
den värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd.  

 
(25 kap. 17 första stycket och 29 §§ lagen [2007:528] om 
värdepappersmarknaden samt 4 § lagen [1985:206] om viten) 
 
2. Capensor Capital AB, org.nr 556849-6334, ska inom två veckor från 

delgivningen skriftligen till Finansinspektionen komma in med uppgift om 
att den verksamhet som avses i punkten 1 ovan har upphört samt en 
beskrivning av vilka förändringar i verksamheten som har gjorts.  
 

3. Beslutet gäller omedelbart. 
 
(26 kap. 1 § fjärde stycket lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden) 
 
Hur man överklagar, se bilaga 1.  
 
Ärendet 

Finansinspektionen (FI) har i sin tillsyn gjort iakttagelser om att Capensor 
Capital AB, org.nr 556849-6334 (bolaget eller Capensor) bedriver verksamhet 
som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden (LV). För att utreda detta skickade FI en förfrågan till 
bolaget den 8 september 2016 där bolaget ombads besvara ett antal frågor, 
beskriva sin verksamhet samt komma in med viss dokumentation. 
 
I sitt svar den 23 september 2016 har bolaget redogjort för verksamheten och 
bifogat efterfrågad dokumentation. FI har bland annat fått ta del av och 
granskat bolagets avtal och har därutöver tagit del av prospekt, memorandum 
och pressreleaser. Bolaget har fått ta del av FI:s iakttagelser och preliminära 
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bedömningar i ärendet. Bolaget har sedan i begäran om yttrande från FI den 
20 december 2016 och i skrivelsen om prövning av ingripande den 15 februari 
2017 givits möjlighet att redogöra för sin inställning.  
 
Bolagets verksamhet 

Capensor är registrerat hos Bolagsverket sedan 2011. Av 
verksamhetsbeskrivningen framgår att bolaget bedriver köp och försäljning av 
fast och lös egendom, såsom aktier, obligationer och andra värdepapper, samt 
ger konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet. 
Bolaget har inte tillstånd från FI och står därmed inte under FI:s tillsyn.  
 
Capensor beskriver sig själva som en oberoende investerare och finansiell 
rådgivare. Bolaget medverkar till att mindre företag får det kapital och den 
kompetens som behövs för att växa till lönsamhet. Investeringstidpunkten kan 
vara såväl inför listning som när företaget är listat. För att investeringarna ska 
kunna utvecklas på bästa sätt erbjuder Capensor olika konsulttjänster till de 
företag i vilka bolaget investerar. Tjänsterna innefattar exempelvis finansiell 
planering, konsulttjänster kring notering, kommunikationsfrågor samt 
marknadsföring inför en ägarspridning via olika kanaler. En del av bolagets 
investeringsverksamhet är att delta som emissionsgarant vid vissa emissioner. 
 
Tillämpliga bestämmelser 

Finansiella instrument 
För att driva värdepappersrörelse krävs tillstånd av FI. Enligt definitionen i 1 
kap. 5 § 28 LV är värdepappersrörelse verksamhet som består i att 
yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra 
investeringsverksamhet. En förutsättning för att verksamheten ska omfattas av 
LV är att verksamheten avser finansiella instrument. Ett finansiellt instrument 
är enligt 1 kap. 4 § 1 LV ett överlåtbart värdepapper, penningmarknads-
instrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument. Med överlåtbart 
värdepapper avses enligt 1 kap. 4 § 2 LV sådana värdepapper utom 
betalningsmedel som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden. 
 
Investeringstjänster  
För att driva värdepappersrörelse krävs tillstånd av FI, om inte något annat 
framgår av LV. Tillstånd får enligt 2 kap. 1 § 1, 3, 6, 7 LV bland annat ges för  
mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella 
instrument, handel med finansiella instrument för egen räkning, garantigivning 
avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med 
eller utan fast åtagande.  
 
Sidotjänster 
Ett värdepappersbolag får dessutom efter tillstånd av FI enligt 2 kap. 2 § 3 och 
6 LV och som ett led i rörelsen lämna råd till företag om kapitalstruktur, 
företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid 
fusioner och företagsuppköp, och utföra tjänster i samband med garantigivning 
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avseende finansiella instrument. Tjänsterna avser bland annat råd i corporate 
finance frågor samt viss medverkan vid emissioner. 
 
Ingripanden 
Om någon driver verksamhet som omfattas av LV utan att vara berättigad till 
det, ska Finansinspektionen enligt 25 kap. 17 § första stycket LV förelägga 
denne att upphöra med verksamheten.  
 
Om Finansinspektionen meddelar föreläggande enligt LV, får 
Finansinspektionen enligt 25 kap. 29 § LV förelägga vite. 
 
Enligt 26 kap. 1 § fjärde stycket LV får Finansinspektionen bestämma att ett 
beslut om föreläggande ska gälla omedelbart.  
 
Bolagets inställning 

Bolaget har i sina svar den 23 september 2016, den 17 januari 2017 och den 
9 mars 2017 uppgett bland annat följande.  
 
Capensor har inte för avsikt att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Bolaget 
bedriver investeringsverksamhet och kan enligt sin egen uppfattning närmast 
jämföras med till exempel Investor eller Industrivärden, två bolag som inte 
bedöms behöva tillstånd för sin likartade verksamhet. Bolaget bedriver dock 
inte förvaltning av värdepapper, såsom ett investmentbolag, och har inte heller 
skattemässig status som sådant. Bolaget investerar på relativt kort sikt och är 
aktivt inom aktiehandel för egen räkning i de bolag Capensor investerar i.  
 
Capensors biträde utgörs av introduktion och marknadsföring av företagen, 
varvid bolaget uteslutande vänder sig till professionella investerare som ingår i 
dess nätverk. Syftet med bolagets biträde är att stödja de företag i vilka bolaget 
har investerat för att öka värdet på sina investeringar och ersättning som 
bolaget erhållit är ett sedvanligt konsultarvode. Ersättningen är dock en mycket 
liten del av Capensors omsättning och resultat. 
 
En mindre del av bolagets investeringsverksamhet är att delta som 
emissionsgarant vid vissa emissioner. Att en juridisk eller fysisk person vid 
några tillfällen deltar som emissionsgarant vid emissioner kan enligt bolagets 
uppfattning inte få till följd att tillståndsplikt inträder.  
 
Bolaget åtar sig inte att placera finansiella instrument hos investerare. Då 
Capensors tydliga bedömning är att någon tillståndspliktig verksamhet inte 
bedrivs, kan reglerna kring sidotjänster heller inte tillämpas. Capensor har 
endast bistått bolag med konsulttjänster där investering skett eller kan komma 
att ske. Capensor har också medverkat till att bolag har fått kontakt med andra 
investerare, men all kapitalanskaffning har skett av bolagen själva med stöd av 
ett emissionsinstitut. 
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De avtal som tidigare tecknats med bolag som är i behov av finansiella 
konsulttjänster har inspirerats av andra avtal formulerade av större aktörer i 
marknaden, varför de formulerats så att de inte helt korrekt avspeglat de 
tjänster som de facto utförts. Bolaget har efter FI:s förfrågan vidtagit åtgärder 
för att säkerställa att utomstående inte framöver ska kunna uppfatta 
verksamheten som tillståndspliktig. Bolaget har reviderat sin hemsida och allt 
annat kommunikationsmaterial i linje med detta. Innehållet i avtal har också 
reviderats. Efter att bolaget har erhållit FI:s skrivelse i ärendet har bolaget haft 
en genomgång av verksamheten och upphört med begränsad del av bolagets 
verksamhet i avvaktan på FIs bedömning. 
 
Finansinspektionens bedömning 

Finansiella instrument 
En förutsättning för att verksamheten ska omfattas av LV är att den avser 
finansiella instrument. Capensors uppdrag handlar om kapitalanskaffning för 
bolag som ska eller redan är listade på Aktietorget, First North och NGM. FI:s 
bedömning är därför att de uppdrag som bolaget åtar sig i huvudsak handlar om 
aktier i publika aktiebolag. Sådana värdepapper omfattas av definitionen av 
finansiella instrument i 1 kap. 4 § LV.  
 
Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera 
finansiella instrument, 2 kap. 1 § 1 LV 
Av förarbetena till LV framgår att investeringstjänsten mottagande och 
vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument enligt 
2 kap. 1 § 1 LV innebär att det avslutande momentet – själva köpet eller 
försäljningen – genomförs av någon annan än den som tagit emot och 
vidarebefordrat ordern. Det är ”vidarebefordran” som är kärnan i tjänsten. 
Investeringstjänsten täcker också, såsom det beskrivs i skäl 20 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om 
marknader för finansiella instrument m.m. (Mifid), sammanförande av två eller 
flera investerare för att få till stånd en transaktion mellan dessa, till exempel 
genom att sammanföra köpare och säljare. Som en anpassning till Mifid skulle 
därför tjänsten ”förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella 
instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana 
instrument” ersättas av investeringstjänsten mottagande och vidarebefordran av 
order” enligt LV.1 
 
Capensor introducerar i sina kapitalanskaffningsuppdrag potentiella investerare 
till sina uppdragsgivare. Bolaget tar helhetsansvar avseende kapitalanskaffning, 
tar fram investeringsmemorandum och syndikerar emissionsgarantier. Genom 
sitt investerarnätverk identifierar och presenterar bolaget parter som åtar sig att 
garantera ett visst belopp i nyemissioner. Bolaget sammanför vidare garanter 
och företagen och tar betalt för det. Att sammanföra investerare och kapital-
sökande bolag på det sättet kräver enligt FI:s bedömning tillstånd enligt LV. 
 

                                                 
1 Prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden s. 306-307.  
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Handel med finansiella instrument för egen räkning, 2 kap 1 § 3 LV 
Med verksamheten handel för egen räkning avses bolagets handel över det 
egna lagret. Handel för egen räkning definieras i artikel 4.1.6 i Mifid som 
handel med finansiella instrument med utnyttjande av eget kapital. Institutet 
kan med hjälp av sitt eget handelslager genomföra en kundorder genom att 
sälja eller köpa för egen räkning. Tillstånd till handel för egen räkning krävs 
också för det institut som är en så kallad market maker – dvs. någon som åtagit 
sig att köpa och sälja finansiella instrument för att upprätthålla likviditeten i 
instrumenten - samt för den som av andra skäl, t.ex. trading, handlar för egen 
räkning.2 I förarbetena till den gamla lagen om värdepappersrörelse angavs 
som ett kriterium för tillståndsplikt att det primära var att tillhandahålla en 
tjänst till kunder.3 Något sådant kriterium innehåller inte Mifid eller LV. 
Däremot finns ett uttryckligt undantag från tillståndsplikt för den som enbart 
ägnar sig åt verksamheten handel för egen räkning under vissa förutsättningar i 
2 kap. 5 § 7 LV. I praktiken innebär undantaget att tillståndspliktig egenhandel 
är detsamma som tidigare. Verksamhet som inte betraktades som 
tillståndspliktig enligt LV, på grund av att handeln inte bedrevs yrkesmässigt 
eller med det primära syftet att tillhandahålla en tjänst åt kunderna, borde 
omfattas av detta undantag.4  
 
Capensor handlar med finansiella instrument genom att investera eget kapital. 
Handel bedrivs enligt FI:s bedömning yrkesmässigt och i syfte att 
tillhandahålla investeringstjänster åt emittenten. Bolaget redovisar sedan sina 
investeringar som lagertillgångar, vilket talar för att bolaget aktivt använder 
dessa i sin verksamhet för bland annat handel för egen räkning. I sitt svar till FI 
den 9 mars 2017 uppger bolaget att det aldrig har erbjudit någon form av 
market making, eller tjänst som likviditetsgarant, och har definitivt inte för 
avsikt att erbjuda sådana tjänster. FI har dock observerat att Capensor i 
samband med garantigivning och syndikering av garantikonsortium har ingått 
ett avtal om likviditetsgaranti avseende handel i emittentens aktier. 
Likviditetsgarantens uppgift beskrivs vara att se till så att skillnaden mellan 
köp- och säljkurs inte blir för stor, så kallad market making. Bolaget har för 
dessa tjänster fått en marknadsmässig ersättning. FI gör bedömningen att 
bolagets handel med finansiella instrument och även tjänsten som 
likviditetsgarant om denna erbjuds i större omfattning än vid något enstaka 
uppdrag kräver tillstånd enligt LV.  
 
Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella 
instrument med fast åtagande, 2 kap. 1 § 6 LV 
Placering av finansiella instrument med fast åtagande innebär att bolaget åtagit 
sig att köpa de instrument som placeringen avser. Det är alltså en form av 
garantigivning. Av förarbetena framgår att både ”garantigivning” och 
”placering av finansiella instrument med ett fast åtagande” innebär att 
värdepappersinstitutet under vissa omständigheter åtar sig att självt t.ex. teckna 

                                                 
2 SOU 2006:50 En ny lag om värdepappersmarknaden,  s. 211. 
3 Prop. 1990/91:142 om handel och tjänster på värdepappersmarknaden, m.m., s. 110. 
4 Prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden s.308-309. 
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eller köpa de finansiella instrumenten i fråga, vilket i sin tur medför ett högre 
kapitalkrav. Garantigivning vid emission kan innebära att institutet gentemot 
utgivaren (emittenten) utlovar att emissionen kommer att tecknas fullt ut eller 
att institutet själv tecknar hela emissionen för vidare spridning.5  
 
Bolaget har vid upprepade tillfällen deltagit som emissionsgarant vid 
emissioner. Capensor ingår således avtal med emittenten om att vara rådgivare, 
organisera garantikonsortium och själva garantera en viss del av emissionen 
mot betalning. Bolaget åtar sig med andra ord att både placera och köpa de 
finansiella instrument som placeringen avser. För detta har Capensor erhållit 
ersättning motsvarande 10 procent av det garanterade beloppet alternativt 
12 procent i aktier av det garanterade beloppet. Ett sådant deltagande kan inte 
anses ha skett vid ett fåtal tillfällen, vilket bolaget uppger, utan förekommer 
enligt FI:s bedömning kontinuerligt och yrkesmässigt och kräver därmed 
tillstånd enligt LV.    
 
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande, 2 kap 1 § 7 LV 
Placering utan ett fast åtagande innebär att bolaget åtar sig att försöka placera 
de aktuella finansiella instrumenten hos investerare. Däremot åtar sig bolaget 
inte att köpa instrumenten. Verksamheten faller in under tillståndet 
”garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller 
erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade 
till en öppen krets” i gamla lagen om värdepappersrörelse. Dock torde det 
tillståndet innefatta fler typer av medverkan vid emissioner och offentliga 
erbjudanden än just garantigivning och ”placering” i Mifid (placing i 
den engelska versionen av direktivet).6 Placering utan fast åtagande är oftast 
sammankopplad med primärmarknadstransaktioner och innebär ett mer 
omfattande åtagande än ett vanligt distributionsuppdrag. Tillståndet behövs för 
att ett bolag på uppdrag av en kund ska kunna söka upp investerare för en 
specifik emission utan att behöva garantera genomförandet av emissionen.  
Förutsättningarna för att bolaget ska omfattas av detta tillstånd är därmed att 
bolaget har ett uppdrag att försöka placera de finansiella instrumenten 
gentemot en emittent eller en säljare av finansiella instrument samt att bolaget 
har ett intresse av att instrumenten faktiskt placeras hos investerarna. Vidare 
ska bolaget utföra tjänsten yrkesmässigt eller systematiskt.  
 
Capensor ingår avtal med emittenten om att anskaffa kapital genom att försöka 
placera de finansiella instrumenten hos investerarna. Bolaget avtalar samtidigt 
om att vara emittentens rådgivare, organisera garantikonsortium och ta fram 
informationsmaterial. Bolaget kontaktar sedan sitt investerarnätverk avseende 
ett visst finansiellt instrument i syfte att dessa ska köpa instrumenten för 
uppdragsgivarens räkning. Bolaget bedriver denna verksamhet yrkesmässigt 
och systematiskt. Capensors avgiftsmodell, som till stor del baseras på en viss 
procent av emissions- eller garantibelopp, tyder på att bolaget har ett eget 

                                                 
5 Prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden s.310. 
6 Prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden s. 310. 
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intresse av att instrumenten placeras hos investerarna. En sådan verksamhet 
kräver enligt FI:s bedömning tillstånd enligt LV.  
 
Sidotjänster enligt 2 kap. 2 § 3, 6 LV 
Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av FI och som ett led i rörelsen bland 
annat lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande 
frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp, och 
utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument. 
Tjänsterna avser exempelvis råd i corporate finance-frågor, utarbetning och 
spridning av rekommendationer som är avsedda för distributionskanaler eller 
allmänheten samt viss medverkan vid emissioner. Capensor utför dessa tjänster 
genom att ta ett helhetsanavar vad gäller koordinering och ledning av 
kapitalanskaffning. Bolaget bistår med utformning av emissionsstruktur och tar 
fram investerinsmemorandum och marknadsföringsmaterial. Bolaget agerar 
rådgivare i samtliga frågor som rör noteringar och fungerar som 
diskussionspart gentemot uppdragsgivarens ledning i frågor som rör dess 
aktier, aktiemarknadsaktiviteter och investerarkommunikation. Dessa tjänster 
är i sig inte tillståndspliktiga och kräver endast tillstånd om dessa tillhandahålls 
tillsammans med investeringstjänster enligt 2 kap. 1 § LV.  
 
Yrkesmässigt  
Capensor har i sitt svar till FI angivit att den ersättning som erhålls från tjänster 
som kan anses vara tillståndspliktiga är en mycket liten del av bolagets 
omsättning och resultat och att den största delen av intäkterna härrör från 
investeringsavkastning. Detta påverkar inte FI:s bedömning. LV tillämpas på 
all verksamhet som bedrivs yrkesmässigt. Med detta menas att det ska vara 
fråga om mer än enstaka uppdrag. Som exempel på icke tillståndspliktig 
verksamhet nämns i SOU 2006:50 en advokat som vid enstaka tillfällen i 
samband med ett klientuppdrag medverkar eller förmedlar en 
värdepappersaffär till exempel vid bodelning.7 Under år 2016 har Capensor 
ingått 17 avtal där bolaget har introducerat investerare i samband med emission 
och garanti. År 2015 har bolaget ingått 11 sådana avtal. Det finns viss 
kontinuitet avseende kapitalanskaffningsuppdrag som bolaget åtar sig och 
dessa kan därmed inte ses som enstaka tillfällen. Samma sak gäller 
garantigivning. Capensor arrangerar garantikonsortier och garanterar även en 
viss del av emissioner. Bolaget erbjuder dessa tjänster kontinuerligt och 
systematiskt i syfte att erhålla ersättning. Om syfte med garantigivningen varit 
att endast stödja de företag som Capensor har investerat i för att öka värdet på 
sina investeringar, som bolaget uppger, vore det mer naturligt att endast ingå 
avtal om teckningsförbindelse än att erbjuda garantitjänster mot arvode.    
 
Enligt FI:s bedömning omfattas inte Capensor av något av de undantag från 
tillståndsplikt som anges i 2 kap. 5 § LV. Detta innebär att bolaget inte får 
tillhandahålla sina nuvarande tjänster om bolaget inte har tillstånd att driva 
verksamhet enligt LV. 
 

                                                 
7 SOU 2006:50 En ny lag om värdepappersmarknaden, s. 67.  
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Eftersom Capensor inte har tillstånd enligt LV har bolaget inte rätt att driva 
verksamhet genom att tillhandahålla de nu aktuella tjänsterna. Capensor ska 
därför föreläggas att upphöra med den tillståndspliktiga verksamheten med 
stöd av 25 kap. 17 § första stycket LV. 
 
Det faktum att bolagets avtal har inspirerats av större aktörer och inte korrekt 
avspeglar de tjänster som de facto utförts ändrar inte FI:s bedömning. FI har i 
sin bedömning utgått från avtal som bolaget har skickat in med tillsammans 
med det offentliga material som har publicerats i form av bland annat 
pressreleaser, prospekt och informationsmemorandum. Vid en samlad 
bedömning kan FI inte komma till någon annan slutsats än att Capensor utför 
tjänster som är tillståndpliktiga enligt LV. Att bolaget har reviderat sina avtal, 
sin hemsida och kommunikationsmaterial samt upphört med en begränsad del 
av bolagets verksamhet i avvaktan på FIs bedömning är inte tillräckligt för att 
FI ska kunna göra en annan bedömning.  
 
Med hänsyn till att verksamheten bedrivs utan tillstånd och kunderna därmed 
inte omfattas av det kundskydd som finns i LV ska beslutet gälla omedelbart. 
 
Föreläggande får enligt 25 kap. 29 § LV förenas med vite. När vite föreläggs 
ska det enligt 3 § lagen (1985:206) om viten fastställas till ett belopp som med 
hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå denne att följa det föreläggande som 
är förenat med vitet. Av förarbetena framgår att hänsyn bland annat ska tas till 
adressatens ekonomi, de påfordrade åtgärdernas omfattning, kostnaderna för 
deras vidtagande och angelägenhetsgraden av det motstående intresset. Även 
samhällsintresset av att ett föreläggande fullgörs ska beaktas när vitesbeloppet 
bestäms.8 Vitet ska således fastställas till ett belopp som kan antas förmå 
bolaget att följa föreläggandet. 
 
Med hänsyn till bolagets omsättning som uppgick till ca 49 miljoner kronor år 
2015 samt intresset av att föreläggandet följs, bedömer FI att ett vite om 
femhundratusen (500 000) kronor om föreläggandet inte efterföljts är 
ändamålsenligt i detta avseende. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av områdeschefen Malin Omberg efter 
föredragning av juristen Tanja Svedulf. I handläggningen av ärendet har även 
biträdande verksamhetsområdeschefen Robert Karlsson, avdelningschefen 
Agneta Blomquist, seniora finansinspektören Katharina Mårtensson och 
finansinspektören Anders Westerlund deltagit.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Prop. 1984/85:96  med förslag till lagen om viten m.m., s. 26-27.  
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FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
 
Malin Omberg  
Områdeschef    
Konsumentskydd   
 

Tanja Svedulf 
Jurist 
08-408 983 43 



Finansinspektionen
Box 7821 
SE-103 97 Stockholm 
[Brunnsgatan 3] 
Tel +46 8 408 980 00 
Fax +46 8 24 13 35 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 

 

 

D E L G I V N I N G S K V I T T O  

 FI Dnr 16-13171 
Delgivning nr 1 

 

Föreläggande att omedelbart upphöra med tillståndspliktig 
verksamhet 

Handling: 

Beslut avseende föreläggande den 2017-05-24 till Capensor Capital AB.  

Jag har denna dag tagit del av handlingen. 

DATUM  NAMNTECKNING 

NAMNFÖRTYDLIGANDE 

EV. NY ADRESS 

 

 

 

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen omgående. Om kvittot 
inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom 
stämningsman. 
 
Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis. 
 
Glöm inte att ange datum för mottagandet. 
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Hur man överklagar 

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till 
[förvaltningsrätten/kammarrätten]. Ställ överklagandet till  
[Förvaltningsrätten i Stockholm/Kammarrätten i Stockholm], men skicka eller 
lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. 
 
Ange följande i överklagandet: 
 

 Namn och adress 
 Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer  
 Varför ni anser att beslutet är felaktigt 
 Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. 

 
Kom ihåg att underteckna skrivelsen. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från 
den dag ni fått ta del av beslutet. 
 
Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till [Förvaltningsrätten i 
Stockholm/Kammarrätten i Stockholm], om det kommit in i tid och  
Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. 


