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Enligt sändlista 
 
 

Remiss – förslag till föreskrifter om produktingripande och 
förslag till ändringar i värdepappersföreskrifterna 

Finansinspektionen föreslår två nya föreskrifter om produktingripande som 
avser att stärka skyddet för privata investerare. Föreskrifterna innebär att det 
blir förbjudet för företag som tillhandahåller investeringstjänster att 
marknadsföra, distribuera eller sälja vissa binära optioner och så kallade CFD-
kontrakt till icke-professionella kunder. De nya föreskrifterna föreslås börja 
gälla den 1 augusti 2019 i fråga om CFD-kontrakt och den 2 juli 2019 när det 
gäller binära optioner. 
 
Förslaget om produktingripande bygger på artikel 42 i Europaparlamentets och 
rådets förordning 600/2014/EU om marknader för finansiella instrument 
(Mifir).  
 
Dessutom föreslår Finansinspektionen ändringar i värdepappersföreskrifterna, 
som föreslås träda i kraft den 2 juli 2019. Syftet är att göra det möjligt för 
värdepappersinstitut att provabonnera på investeringsanalys som en sådan 
mindre icke-monetär förmån som ett värdepappersinstitut kan ta emot enligt 
9 kap. 22 § andra stycket lagen om värdepappersmarknaden. Därutöver föreslås 
nya krav i värdepappersföreskrifterna om vilka uppgifter ett värdepappersbolag 
ska lämna till Finansinspektionen i samband med att det söker tillstånd för 
sidoverksamhet enligt lagen. Syftet med förslaget är det ska bli tydligare för 
företagen vilka underlag de ska komma in med för att Finansinspektionen ska 
kunna ta ställning till en sådan ansökan.  
 
Synpunkter på förslagen lämnas skriftligen till Finansinspektionen, Box 7821, 
103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 26 
april 2019. 
 
Frågor om remissen besvaras av Claudia Bäckström på tfn 08-408 985 60 eller 
e-post claudia.backstrom@fi.se.  
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