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Sanktionsföreläggande enligt lagen (2016:1306) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s 
marknadsmissbruksförordning 

Person som föreläggandet avser

 

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 8 och 28 mars 2018 handlat 
aktier i bolaget MenuPay AB, vid tillfället MenuCard AB, (ISIN: 
SE0009383615).

Den 8 mars 2018 kl. 16:25:44 har du lagt en handelsorder om att köpa 3 137 
aktier för 2 kronor och 18 öre per aktie. Handelsordern har lett till att du, kl. 
16:25:44, har köpt 3 136 aktier för 1 krona och 72,5 öre per aktie och, kl. 
16:26:44, en aktie för 2 kronor och 18 öre. Transaktionen kl. 16:26:44 om en 
aktie medförde en prisökning på aktien med 29,6 procent jämfört med priset vid 
den senast genomförda transaktionen i aktien.

Den 28 mars 2018 kl. 13:05:36 har du lagt en handelsorder om att köpa 2 959 
aktier för 1 krona och 69 öre per aktie. Handelsordern har lett till att du, kl. 
13:05:36, har köpt 2 958 aktier för 1 krona och 69 öre per aktie. Kl. 13:06:05 har 
du justerat priset på den resterande delen av din handelsorder om en aktie till 2 
kronor per aktie. Kl. 13:06:20 har du återigen justerat priset till 2 kronor och 19 
öre per aktie. Den justerade handelsordern har lett till att du, kl. 13:07:20, har 
köpt en aktie för 2 kronor och 19 öre. Transaktionen kl. 13:07:20 om en aktie 
medförde en prisökning på aktien med 26,4 procent jämfört med priset vid den 
senast genomförda transaktionen i aktien.

Ditt köp om en aktie kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om 
tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.
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Du har inte påvisat att ditt köp 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.

Artikel 12.1 a i och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 70 000 kronor.

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.

FINANSINSPEKTIONEN

Johanna Bergqvist
Biträdande avdelningschef

Per Josephson
Jurist
08-408 987 80
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