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FI Dnr 20-25940 

Omprövning av beslut om sanktionsavgift enligt lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument 

Finansinspektionen upphäver beslutet den 27 oktober 2020 och skriver av 
ärende FI Dnr 19-6026 från vidare handläggning. 

Finansinspektionen beslutade den 27 oktober 2020 att Paradigm Capital Value 
LP (bolaget) i enlighet med 6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument, i dess lydelse före 21 juli 2019, skulle betala 
en sanktionsavgift med 40 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt 
tid anmäla till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Jetpak 
Top Holding AB (publ) överstigit en flaggningsgräns. 

Enligt 38 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet ändra ett beslut 
som den har meddelat som första instans om myndigheten anser att beslutet är 
uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har 
tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning och beslutet kan 
ändras snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 

Enligt 4 kap. 1 och 3 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument (LHF) ska den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars 
aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) 
skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspek-
tionen under de förutsättningar som anges i 4 kap. 5 § LHF. 
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2020-11-13 

B E S L U T 

Paradigm Capital Value LP 
Att: Chief Executive Officer 
251 Little Falls Drive, 
Wilmington, Delaware 19808, 
USA 

Via mejl: GP@paradigmcapitalpartner.com 

Finansinspektionens beslut 

(38 § förvaltningslagen [2017:900]) 

Ärendet 

Finansinspektionens bedömning 
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                                                                 FI Dnr 20-25940 

Eftersom Jetpak Top Holding AB:s (publ) finansiella instrument inte är 
upptagna till handel på en reglerad marknad har någon anmälningsskyldighet 
för bolaget inte förelegat och det har således inte funnits grund för att påföra 
bolaget en sanktionsavgift. Finansinspektionens beslut den 27 oktober 2020 i 
ärende FI Dnr 19-6026 ska därför upphävas och ärendet skrivas av. 

Charlotte Eliasson 
Jurist 
08-408 988 70 
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FINANSINSPEKTIONEN 

Marie Eiderbrant 
Senior jurist 
Kapitalmarknadsrätt 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat. 
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 FI Dnr 20-25940 

Summary in English 

By a decision made on November 13, 2020 Finansinspektionen has decided to 
revoke its decision made on October 27, 2020, and close the case. 

FINANSINSPEKTIONEN 

Charlotte Eliasson 
Legal counsellor 
+46 8 408 988 70 
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