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Sanktionsföreläggande enligt lagen (2016:1306) med
kompletterande bestämmelser till EU:s
marknadsmissbruksförordning
Person som föreläggandet avser
AA

Överträdelse
Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm handlat aktier i bolaget
PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ) (ISIN: SE0008294102).
Den 22 november 2018 kl. 19:32:57 lade du en handelsorder om att sälja 3 489
aktier till marknadspris från din depå. Dagen efter kl. 06:20:25 lade du en
handelsorder om att köpa 4 800 aktier till marknadspris till ditt
investeringssparkonto.
Dina handelsordrar ledde till att du när handeln inleddes kl. 09:00 köpte och
sålde 3 489 aktier för 39,40 kr per aktie mellan dina egna konton. Transaktionen
stod för 36 procent av den totala dagsvolymen.
Transaktionen har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de
ifrågavarande aktierna. Transaktionen kan förväntas ha gett falska eller
vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.
Du har inte påvisat att din transaktion har utförts av legitima skäl.
Du har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i
marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.
Tillämpliga bestämmelser
5 kap. 1 § 2 samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande
bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.
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Artikel 12.1 a i och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.
Sanktion som föreläggs
Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 40 000 kr.
Efter att du tagit del av detta föreläggande har du tre veckor på dig att skriftligen
godkänna föreläggandet. Ett godkännande som görs efter den tiden är utan
verkan. Om du inte godkänner föreläggandet, kan Finansinspektionen komma att
väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.
Om du väljer att godkänna sanktionsföreläggandet kommer Finansinspektionen
att fakturera sanktionsavgiften.
För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.
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