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2021-06-24 

 

B E S L U T  

 

 

Squarepoint Ops LLC FI Dnr 18-23325 

Att: Chief Executive Officer  

250 West 55th St, Suite A, 32nd Floor 

New York, NY 10019 

United States of America 

 

Via mejl: hung.luc@squarepoint-capital.com 

 

Ombud: Advokat Niclas Widjeskog 

Linklaters Advokatbyrå AB 

Regeringsgatan 67 

Box 7833 

103 98 Stockholm 

 

Via mejl: niclas.widjeskog@linklaters.com 

 

 

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s blankningsförordning 

Finansinspektionens beslut 

1. Finansinspektionen beslutar att Squarepoint Ops LLC ska betala 

särskild avgift om 2 000 000 kronor för underlåtenhet att inom 

föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta 

nettopositioner i aktier i 20 olika emittenter vid 138 tillfällen har 

uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.  

 

2. Finansinspektionen skriver av ärendet avseende de korta nettopositioner 

som avser följande datum och emittenter: 

 

- den 28 juni 2016 och den 1 juli 2016 i Tele2 AB 

- den 4 maj 2018 i Fingerprint Cards AB 

- den 4 juli 2018 i Boozt AB  

- den 18 och 24 september 2018 i NCC AB 

- den 16 april 2018, 15 maj 2018, 25 juni 2018, 9 juli 2018 samt 15, 

26 och 30 oktober 2018 i JM AB 

 

 

(6 § 5 lagen [2012:735] med kompletterande bestämmelser till EU:s  

blankningsförordning) 

 

Hur man överklagar, se bilaga 1. 

 

 

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 
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Ärendet 

Finansinspektionen tog den 3 oktober 2018 upp frågan om Squarepoint Ops 

LLC (bolaget) anmält en kort nettoposition för sent (FI dnr 18-15935). Med 

anledning av Finansinspektionens utredning i ärendet gjorde bolaget en 

kontroll och upptäckte problem som påverkat bolagets anmälningar av korta 

nettopositioner. I samband med detta identifierade bolaget ett antal korta 

nettopositioner som inte hade anmälts, som hade anmälts med fel värden eller 

inte skulle ha anmälts. De positioner som inte hade anmälts alls eller som 

anmälts med fel värden avser perioden 28 juni 2016–16 oktober 2018 och 

framgår av tabellerna i bilaga 2 till detta beslut. Bolaget anmälde samtliga 

dessa positioner till Finansinspektionen den 21 december 2018. 

Finansinspektionen tog den 3 januari 2019 upp frågan om bolaget anmält de 

korta nettopositioner som framgår av bilaga 2 för sent och om bolaget därför 

ska betala en särskild avgift. 

 

Enligt 8 § lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

blankningsförordning (KompL) får en särskild avgift endast tas ut om den som 

avgiften gäller inom två år från det att överträdelsen ägde rum har delgetts en 

upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av 

Finansinspektionen. Bolaget delgavs den 23 januari 2019 en upplysning om att 

Finansinspektionen hade tagit upp frågan om särskild avgift med anledning av 

de sena anmälningarna. Eftersom det vid denna tidpunkt hade gått mer än två 

år från det att förändringarna avseende positionerna den 28 juni 2016 och den   

1 juli 2016 i Tele2 AB ägde rum saknas det således förutsättningar att ingripa 

avseende dessa positioner. Ärendet ska därför skrivas av i dessa delar. 

 

Bolaget har i yttranden anfört i huvudsak följande.  

 

Efter att bolaget uppmärksammade att det fanns problem med deras 

anmälningar av korta nettopositioner genomförde bolaget en omfattande 

genomgång av de system och processer som bolaget använder för att hantera 

anmälningarna. Genom kontrollen identifierades problem som har påverkat 

bolagets anmälningar av korta nettopositioner sedan den 28 juni 2016, då 

bolaget började anmäla sina korta nettopositioner till Finansinspektionen. 

Bolaget tar sina rapporteringsskyldigheter på allvar och har, efter att problemen 

identifierades, genomfört förändringar i sin hantering av anmälningar av korta 

nettopositioner för att undvika att motsvarande problem uppstår igen.  

 

De identifierade problemen var relaterade till följande faktorer:  

 

 beräkningen av aggregering och nettning av positioner mellan olika 

fonder som förvaltas av bolaget; 

 hur underliggande aktier till indexderivat och börshandlade fonder ska 

beaktas vid beräkningen av positionen;  

 hur olika aktieklasser ska beaktas vid beräkningen av positionen; samt 

 hur anmälningsprocessen hade implementerats mellan bolaget och dess 

tjänsteleverantör för beräkning av anmälningspliktiga positioner. 
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Bolagets tjänsteleverantör beräknar den procentuella andelen av ett företags 

emitterade aktiekapital för bolagets positioner och utför anmälningar till den 

relevanta behöriga myndigheten. Bolaget beräknar och förser tjänste-

leverantören med täljaren, det vill säga uppgifter om antalet aktier som bolaget 

är kort, och litar på att tjänsteleverantören tar fram uppgifter om nämnaren, det 

vill säga den relevanta emittentens emitterade aktiekapital. När bolaget 

genomförde sin kontroll av de aktuella positionerna fanns inte historisk data 

över emittenternas emitterade aktiekapital tillgänglig från tjänsteleverantören. 

 

Ett antal av de identifierade nya anmälningarna beror på att bolaget använt sig 

av en alternativ datakälla, vilket lett till reviderade uppgifter om de relevanta 

emittenternas emitterade aktiekapital och på så sätt påverkat i synnerhet korta 

nettopositioner som befunnit sig nära en anmälningspliktig tröskel. 

 

Även om antalet positioner som påverkats är stort, så beror alla felaktiga och 

uteblivna anmälningar på de fåtal faktorer som beskrivits ovan. Anledningen 

till det stora antalet positioner är den långa period under vilken problemen har 

förelegat. Vidare är majoriteten av de korta nettopositioner som omfattas av 

felet positioner under tröskelvärdet 0,5 procent. 

 

Bolaget kontaktade själv Finansinspektionen efter att det hade identifierat 

problemet för att diskutera den uppkomna situationen och fullgöra sin 

anmälningsskyldighet. Den felaktiga rapporteringen har inte genomförts 

avsiktligt eller genom någon uppsåtlig försummelse utan beror på de faktorer 

som framgår ovan. Mot bakgrund av de omständigheter som ligger bakom den 

felaktiga och uteblivna rapporteringen, samt de faktorer som ska beaktas vid 

fastställandet av en eventuell särskild avgift, anser bolaget att det finns skäl att 

efterge en eventuell avgift helt eller delvis.  

 

Bolaget har kommit in med underlag som avser samtliga positioner som 

påverkats av den uppdaterade beräkningsmetoden. 

 

Finansinspektionens bedömning 

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 3.  

Bolagets anmälningsskyldighet 

 

En fysisk eller juridisk person som har en kort nettoposition i det emitterade 

aktiekapitalet för ett företag vars aktier är upptagna till handel på en 

handelsplats ska anmäla till Finansinspektionen om positionen uppnår eller 

sjunker under ett tröskelvärde om 0,2 procent av det berörda företagets 

emitterade aktiekapital eller varje steg om 0,1 procent däröver. Om netto-

positionen uppnår eller sjunker under 0,5 procent, eller varje steg om 

0,1 procent däröver, av emitterat aktiekapital ska positionen offentliggöras. 

Anmälningar om korta nettopositioner ska göras senast kl. 15.30 följande 

handelsdag. Det är Finansinspektionen som offentliggör positioner baserat på 

den anmälan som den anmälningsskyldige lämnar in till myndigheten. Om en 
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anmälan sker för sent, eller uteblir helt, ska Finansinspektionen ingripa mot 

den anmälningsskyldige. Ingripande sker genom beslut om en särskild avgift. 

 

De berörda emittenternas aktier var under perioden för de aktuella 

nettopositionerna samtliga upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Av 

bolagets initiala yttrande framgår att dess korta nettopositioner i de aktuella 

emittenterna vid 159 tillfällen passerat relevanta tröskelvärden utan att detta 

anmälts i tid till Finansinspektionen, samt att 19 av bolagets tidigare 

genomförda anmälningar varit felaktiga. Av bolagets anmälningar och senare 

yttranden framgår istället att dess korta nettopositioner i de aktuella 

emittenterna vid 140 tillfällen passerat relevanta tröskelvärden utan att detta 

anmälts i tid till Finansinspektionen samt att 11 av bolagets tidigare 

genomförda anmälningar om korta nettopositioner varit felaktiga.  

 

Mellan den 30 juni 2017 och den 16 oktober 2018 ökade respektive minskade 

bolaget sina korta nettopositioner i de aktuella emittenterna så att de kom att 

överskrida respektive sjunka under relevanta tröskelvärden för anmälan på så 

sätt som framgår av tabellerna i bilaga 2. Sex av positionerna avser korta 

nettopositioner som uppnått eller passerat tröskelvärdet 0,5 procent eller ett 

steg om 0,1 procent därutöver och som ska offentliggöras. Bolaget var skyldigt 

att anmäla samtliga dessa förändringar till Finansinspektionen. Varje anmälan 

skulle ha skett senast kl. 15.30 handelsdagen efter det att förändringen skedde. 

Då bolaget kommit in med fullständig information beträffande samtliga korta 

nettopositioner först den 21 december 2018 föreligger grund för att påföra 

bolaget en särskild avgift.  

 

Positioner som anmälts med felaktiga uppgifter 

 

Av de 149 anmälningspliktiga positionerna var 11 anmälda sedan tidigare men 

med delvis felaktiga uppgifter vilket innebär att bolaget behövt makulera dessa 

och anmäla dem på nytt. Detta gäller de positioner som avser följande datum 

och emittenter: 

 

- den 4 maj 2018 i Fingerprint Cards AB 

- den 4 juli 2018 i Boozt AB  

- den 18 och 24 september 2018 i NCC AB 

- den 16 april 2018, 15 maj 2018, 25 juni 2018, 9 juli 2018 samt 15, 

26 och 30 oktober 2018 i JM AB 

 

Efter en sammantagen bedömning av de felaktiga uppgifternas karaktär och 

omständigheterna i ärendet i övrigt bedömer Finansinspektionen att det finns 

skäl att efterge avgiften helt beträffande dessa överträdelser. Ärendet ska därför 

skrivas av även i dessa delar.  

 

Den särskilda avgiftens storlek 

 

Av 7 § 1 KompL framgår att avgiften för åsidosättande av skyldigheten att i 

rätt tid anmäla korta nettopositioner ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 

5 miljoner kronor. Den angivna avgiften gäller per enskild överträdelse och en 
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särskild avgift som avser flera överträdelser enligt blankningsförordningen kan 

därmed vara betydligt högre än 5 miljoner kronor. 

 

Av betydelse för bedömningen av den särskilda avgiftens storlek är enligt 

förarbetena transaktionens storlek, hur lång tid en anmälan är försenad och det 

resultat som en förbjuden transaktion lett till. När det gäller offentliggörande av 

betydande positioner bör beaktas blankningsförordningens syfte att 

åstadkomma transparens på marknaden. Vidare bör också beaktas den 

ekonomiska styrkan hos den som begått överträdelsen. De omständigheter som 

anges i förarbetena är emellertid endast exemplifierande. Det ska alltid göras 

en sammanvägd bedömning av samtliga relevanta omständigheter i det 

enskilda fallet (se prop. 2011/12:175 s. 25). 

 

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar 

Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-23109, tillgängliga på 

www.fi.se) där avgiften, som utgångspunkt, bestäms enligt en schablonmodell. 

Vid beräkningen av den särskilda avgiften enligt schablonmodellen beaktas 

dels antalet handelsdagar som förseningen avser, dels om den som begått 

överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Hänsyn tas också till om 

överträdelsen rör en kort nettoposition som även ska offentliggöras. 

 

Av riktlinjernas schablonmodell framgår att grundavgiften för en blanknings-

anmälan som avser tröskelvärden under 0,5 procent och som är försenad med 

40 handelsdagar eller mer ska uppgå till lägst 300 000 kronor och högst  

5 miljoner kronor. Grundavgiften för en blankningsanmälan som avser 

tröskelvärde 0,5 procent och däröver, som ska offentliggöras, samt är försenad 

med 40 handelsdagar eller mer ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst  

5 miljoner kronor. De aktuella beloppen är framtagna för att säkerställa att 

avgiften ska vara så hög att den avskräcker även kapitalstarka marknadsaktörer 

från regelöverträdelser. 

 

Syftet med blankningsförordningen är att öka transparensen beträffande korta 

nettopositioner i finansiella instrument och att bidra till att minska stabilitets-

risker samt upprätthålla tilliten till marknaden. Transparens är viktigt både för 

tillsynsmyndigheter och för marknadsaktörer. Blankningsanmälningar har 

betydelse för att Finansinspektionen ska kunna övervaka och, om så krävs, 

utreda blankningar som skulle kunna skapa systemrisker, utgöra marknads-

missbruk eller orsaka marknadsstörningar (jfr skäl 7 i blankningsförordningen). 

Anmälningarna ligger också till grund för information som Finansinspektionen 

lämnar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma. Det är 

alltså viktigt att information om blankningstransaktioner kommer in i tid, att 

den är korrekt samt, när så föreskrivs, att den offentliggörs. 

 

I ärendet är det fråga om 138 korta nettopositioner som anmälts för sent. Sex 

av dessa skulle dessutom ha offentliggjorts. Det är vidare fråga om 

överträdelser som har pågått under en lång tid. Den kortaste överträdelsen som 

omfattas av detta beslut uppgår till ungefär sju veckor medan den längsta 

uppgår till närmare ett och ett halvt år. Att bolaget efter det första ärendet (FI 

dnr 18-15935) upplyste Finansinspektionen om att det fanns ytterligare ett stort 

antal korta nettopositioner som ännu inte anmälts kan inte beaktas i mildrande 
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riktning eftersom bolaget oavsett upplysningen hade en skyldighet att anmäla 

positionerna.  

 

Finansinspektionen anser sammantaget att den särskilda avgiften för var och en 

av överträdelserna, utom den anmälan om kort nettoposition vars försening inte 

överstigit 40 handelsdagar, bör bestämmas till ett belopp som ligger en bit över 

den undre gränsen i de intervall schablonmodellen anger för anmälningar som 

är över 40 handelsdagar sena. För de korta nettopositioner som avsett tröskel-

värden under 0,5 procent gör Finansinspektionen följande bedömning avseende 

den särskilda avgiftens storlek. För positionerna från 2017 bör den särskilda 

avgiften för respektive överträdelse bestämmas till mellan 375 000 och 

400 000 kronor beroende på dess varaktighet där de mer varaktiga 

överträdelserna föranleder en högre avgift. För positionerna från 2018 bör den 

särskilda avgiften för respektive överträdelse bestämmas till mellan 325 000 

och 375 000 kronor beroende på dess varaktighet där de mer varaktiga 

överträdelserna föranleder en högre avgift. För den korta nettoposition som 

anmälts 39 handelsdagar för sent bör den särskilda avgiften bestämmas till 

strax under 300 000 kronor. 

 

För de korta nettopositioner från 2018 som överstigit eller sjunkit under  

0,5 procent bör den särskilda avgiften för respektive överträdelse bestämmas 

till 600 000 kronor.  

 

Vid ett stort antal överträdelser måste emellertid, även om riktlinjerna används 

som utgångspunkt, proportionalitetsöverväganden få ett stort genomslag vid 

fastställandet av den särskilda avgiftens sammanlagda storlek. 

Proportionalitetsbedömningen leder således till att den sanktion som bestäms 

för ett stort antal överträdelser blir lägre än vad som skulle bli följden av en 

strikt sammanläggning av avgifterna för varje enskild överträdelse.  

 

Av bolagets yttrande framkommer att bolaget förbättrat sina kontroller och 

rapporteringssystem för att förhindra en upprepning av denna typ av 

överträdelser. Detta bör påverka avgiften i sänkande riktning. Några 

omständigheter som medför att överträdelserna kan anses ringa eller ursäktliga 

har inte framkommit i ärendet. Inte heller i övrigt föreligger några särskilda 

skäl att efterge avgiften.  

 

I ärendet ska även beaktas att handläggningstiden hos Finansinspektionen varit 

mycket lång. Den tid under vilken handläggningen hos inspektionen varit 

passiv har överstigit två år. Bolaget tog initialt kontakt med Finansinspektionen 

den 2 november 2018 och kom den 8 november 2018 in med de aktuella 

anmälningarna samt ett yttrande som beskrev situationen. Anmälningarna 

kompletterades den 21 december 2018 och därefter skickade 

Finansinspektionen en underrättelse om att inspektionen tagit upp frågan om 

bolagets anmälningar kommit in för sent till bolaget den 3 januari 2019. 

Bolaget kom in med ytterligare ett yttrande den 23 januari 2019 och efter det 

har inte något nytt tillförts till ärendet. Den långa handläggningstiden har inte 

orsakats av bolaget. 
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Finansinspektionen fastställer mot denna bakgrund den särskilda avgiften till 

2 000 000 kronor. 

 

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga 

kraft. 

 

FINANSINSPEKTIONEN 

 

 

 

 

Johanna Bergqvist 

Rådgivare 

Kapitalmarknadsrätt 

 

 

 

 Eva Clasö 

 Jurist 

 08-408 988 32 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 

By a decision made on June 24th, 2021, Finansinspektionen has decided that 

Squarepoint Ops LLC shall pay a penalty fee of SEK 2 000 000 for the failure 

to report net short positions within the time limit prescribed by law. 

 

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding 

by the expiry of the statutory time limit for appeal.  

 

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address 

your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in 

Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal 

must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of 

the decision.  

 

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in 

what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting 

this changed. If your appeal has arrived in due time, Finansinspektionen will 

consider whether the decision should be altered and then send the appeal, the 

documents of the appealed case and any new decision to the Administrative 

Court in Stockholm. 

 

FINANSINSPEKTIONEN  

 

 

Eva Clasö 

Legal Counsellor 

+46 8 408 988 32 

 



 

   

   

 

 

Bilaga 2 

Aktiebolaget SKF 

 

Positionsdatum Position  Korrigering Rapporteringsdatum 

2017-11-21 -0,2%  2018-12-21 

2017-12-13 -0,19%  2018-12-21 

 

Avanza Bank Holding AB 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-01-19 -0,2%  2018-12-21 

2018-01-24 -0,19%  2018-12-21 

 

BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2017-11-07 -0,21%  2018-12-21 

2017-11-23 -0,19%  2018-12-21 

2017-12-01 -0,2%  2018-12-21 

2018-01-11 -0,18%  2018-12-21 

2018-03-01 -0,2%  2018-12-21 

2018-05-14 -0,3%  2018-12-21 

2018-05-16 -0,28%  2018-12-21 

2018-05-29 -0,3%  2018-12-21 

2018-05-30 -0,29%  2018-12-21 

2018-06-01 -0,3%  2018-12-21 

2018-06-13 -0,29%  2018-12-21 

2018-06-21 -0,3%  2018-12-21 

2018-07-11 -0,29%  2018-12-21 

2018-07-18 -0,4%  2018-12-21 

2018-07-19 -0,33%  2018-12-21 

2018-07-26 -0,41%  2018-12-21 

2018-08-09 -0,5%  2018-12-21 

2018-08-24 -0,49%  2018-12-21 

2018-08-28 -0,5%  2018-12-21 

2018-09-03 -0,48%  2018-12-21 

2018-09-05 -0,51%  2018-12-21 

2018-09-07 -0,48%  2018-12-21 

2018-09-24 -0,38%  2018-12-21 

 

Boozt AB 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-07-04 -0,19% -0,2% 2018-12-21 

 

 



 

   

   

 

 

Bilaga 2 

Byggmax Group AB 

 

 

Eltel AB 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-03-15 -0,2%  2018-12-21 

 

EnQuest Plc 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2017-06-30 -0,21%  2018-12-21 

2017-07-06 -0,19%  2018-12-21 

2018-02-01 -0,2%  2018-12-21 

2018-04-18 -0,3%  2018-12-21 

2018-04-23 -0,29%  2018-12-21 

2018-05-30 -0,19%  2018-12-21 

 

Fingerprint Cards AB 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-05-04 -0,29% -0,31% 2018-12-21 

2018-05-07 -0,23%  2018-12-21 

2018-05-16 -0,18%  2018-12-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-04-06 -0,2%  2018-12-21 

2018-04-09 -0,19%  2018-12-21 

2018-04-10 -0,21%  2018-12-21 

2018-04-23 -0,19%  2018-12-21 

2018-04-25 -0,2%  2018-12-21 

2018-04-26 -0,19%  2018-12-21 

2018-04-30 -0,2%  2018-12-21 

2018-05-24 -0,19%  2018-12-21 

2018-07-19 -0,2%  2018-12-21 

2018-08-09 -0,19%  2018-12-21 

2018-08-30 -0,2%  2018-12-21 



 

   

   

 

 

Bilaga 2 

Getinge AB 

 

 

H & M Hennes & Mauritz AB 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-03-16 -0,2%  2018-12-21 

2018-03-19 -0,19%  2018-12-21 

 

Infant Bacterial Therapeutics AB 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-08-14 -0,2%  2018-12-21 

 

Inwido AB (publ) 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-10-03 -0,2%  2018-12-21 

 

 

 

 

 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2017-10-02 -0,21%  2018-12-21 

2017-10-19 -0,18%  2018-12-21 

2017-11-07 -0,2%  2018-12-21 

2017-11-13 -0,19%  2018-12-21 

2018-03-27 -0,2%  2018-12-21 

2018-03-28 -0,18%  2018-12-21 

2018-04-27 -0,26%  2018-12-21 

2018-05-07 -0,16%  2018-12-21 

2018-07-03 -0,21%  2018-12-21 

2018-07-09 -0,19%  2018-12-21 

2018-07-17 -0,21%  2018-12-21 

2018-07-19 -0,18%  2018-12-21 

2018-07-25 -0,22%  2018-12-21 

2018-08-02 -0,19%  2018-12-21 

2018-08-03 -0,21%  2018-12-21 

2018-09-03 -0,31%  2018-12-21 

2018-09-21 -0,29%  2018-12-21 

2018-09-24 -0,3%  2018-12-21 

2018-09-25 -0,29%  2018-12-21 

2018-09-26 -0,31%  2018-12-21 

2018-10-29 -0,19%  2018-12-21 



 

   

   

 

 

Bilaga 2 

JM AB 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-02-01 -0,22%  2018-12-21 

2018-02-06 -0,17%  2018-12-21 

2018-02-09 -0,2%  2018-12-21 

2018-02-12 -0,19%  2018-12-21 

2018-02-13 -0,2%  2018-12-21 

2018-02-19 -0,15%  2018-12-21 

2018-03-12 -0,22%  2018-12-21 

2018-03-13 -0,14%  2018-12-21 

2018-03-20 -0,22%  2018-12-21 

2018-03-23 -0,13%  2018-12-21 

2018-04-16 -0,22% -0,24% 2018-12-21 

2018-04-19 -0,19%  2018-12-21 

2018-04-20 -0,2%  2018-12-21 

2018-04-27 -0,3%  2018-12-21 

2018-04-30 -0,22%  2018-12-21 

2018-05-15 -0,17% -0,18% 2018-12-21 

2018-06-11 -0,29%  2018-12-21 

2018-06-12 -0,3%  2018-12-21 

2018-06-18 -0,28%  2018-12-21 

2018-06-25 -0,21% -0,35% 2018-12-21 

2018-07-09 -0,18% -0,29% 2018-12-21 

2018-07-16 -0,16%  2018-12-21 

2018-10-15 -0,21% -0,24% 2018-12-21 

2018-10-17 -0,19%  2018-12-21 

2018-10-26 -0,21% -0,24% 2018-12-21 

2018-10-30 -0,29% -0,3% 2018-12-21 

 

Medivir Aktiebolag 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-03-21 -0,4%  2018-12-21 

2018-05-04 -0,38%  2018-12-21 

2018-05-23 -0,29%  2018-12-21 

2018-06-08 -0,19%  2018-12-21 

 

NCC AB 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-05-11 -0,2%  2018-12-21 

2018-06-07 -0,3%  2018-12-21 

2018-08-06 -0,19%  2018-12-21 

2018-09-18 -0,21% -0,23% 2018-12-21 

2018-09-24 -0,16% -0,17% 2018-12-21 



 

   

   

 

 

Bilaga 2 

NetEnt AB (publ) 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-03-19 -0,22%  2018-12-21 

2018-04-20 -0,18%  2018-12-21 

2018-04-24 -0,2%  2018-12-21 

2018-04-26 -0,18%  2018-12-21 

 

Qliro Group AB (publ) 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-04-25 -0,3%  2018-12-21 

2018-07-09 -0,4%  2018-12-21 

 

RaySearch Laboratories AB (publ) 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2018-01-10 -0,21%  2018-12-21 

2018-01-30 -0,19%  2018-12-21 

2018-02-22 -0,2%  2018-12-21 

2018-03-06 -0,19%  2018-12-21 

2018-04-12 -0,2%  2018-12-21 

2018-04-13 -0,19%  2018-12-21 

2018-04-17 -0,2%  2018-12-21 

2018-05-11 -0,16%  2018-12-21 

 

Securitas AB 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2017-10-04 -0,2%  2018-12-21 

2017-10-05 -0,19% 

0,2 

0,19 

0,2 

0,19 

0,2 

0,18 
 

0,2 

0,19 

0,2 

0,19 

0,2 

0,18 
 

 2018-12-21 

2017-11-02 -0,2%  2018-12-21 

2017-12-28 -0,19%  2018-12-21 

2018-01-10 -0,2%  2018-12-21 

2018-01-12 -0,18%  2018-12-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

 

 

Bilaga 2 

Skanska AB 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2017-10-04 -0,2%  2018-12-21 

2017-10-26 -0,17%  2018-12-21 

2017-11-09 -0,2%  2018-12-21 

2017-11-27 -0,19%  2018-12-21 

2017-12-07 -0,21%  2018-12-21 

2017-12-08 -0,19%  2018-12-21 

2017-12-13 -0,21%  2018-12-21 

2017-12-22 -0,18%  2018-12-21 

2018-01-17 -0,2%  2018-12-21 

2018-01-18 -0,19%  2018-12-21 

2018-01-23 -0,21%  2018-12-21 

2018-01-31 -0,17%  2018-12-21 

2018-02-12 -0,2%  2018-12-21 

2018-04-20 -0,19%  2018-12-21 

2018-04-25 -0,2%  2018-12-21 

2018-04-26 -0,19%  2018-12-21 

2018-05-14 -0,22%  2018-12-21 

2018-07-31 -0,19%  2018-12-21 

 

Tele2 AB 

 

Positionsdatum Position  

 

Korrigering Rapporteringsdatum 

2016-06-28 -0,23%  2018-12-21 

2016-07-01 -0,19%  2018-12-21 

2018-07-24 -0,2%  2018-12-21 

2018-07-26 -0,19%  2018-12-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


