
BILAGA I 

MALL 1 

Insiderförteckning: avsnitt kopplat till [Namn på den affärsspecifika eller händelsebaserade insiderinformationen] 

Datum och klockslag (för upprättandet av detta avsnitt i insiderförteckningen, dvs. när denna insiderinformation identifierades): [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinerad universell 
tid)] 

Datum och klockslag (senaste uppdatering): [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinerad universell tid)] 

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [åååå-mm-dd] 

Förnamn 
på den 
person 

som har 
tillgång 

till inside
rinforma

tion 

Efter
namn på 

den 
person 

som har 
tillgång 

till inside
rinforma

tion 

Efter
namn 

vid 
födseln 
på den 
person 

som har 
tillgång 

till inside
rinforma
tion (om 

annat) 

Telefonnummer 
till arbetet (fast 

direktnummer till 
arbetet och 

mobilnummer till 
arbetet) 

Företagsnamn 
och företagsad

ress 

Funktion och 
anledning till att 

personen har 
tillgång till insi
derinformation 

Erhållen (datum 
och klockslag för 

när en person 
fick tillgång till 
insiderinforma

tion) 

Upphörd (datum 
och klockslag för 

när en person 
upphörde att ha 

tillgång till inside
rinformation) 

Födelse
datum 

Natio
nellt 

identifi
erings

nummer 
(i 

tillämplig
a fall) 

Privata telefon
nummer 

(hemnummer och 
privata mobil

nummer) 

Fullständig hema
dress: gatunamn, 
gatunummer, ort, 

postnummer, land) 

[Text] [Text] [Text] [Nummer (inga 
blanksteg)] 

[Adress till 
emittent/delta
gare på mark
naden för ut
släppsrätter/ 
auktionsplatt
form/auktions
förrättare/auk
tionsövervakare 
eller tredje part 
som har till
gång till inside
rinformation] 

[Text som be
skriver roll, 
funktion och 
anledning till 
att personen 
finns med i för
teckningen] 

[åååå-mm-dd, 
hh:mm UTC] 

[åååå-mm-dd, 
hh:mm UTC] 

[åååå- 
mm-dd] 

[Num
mer och/ 
eller 
text] 

[Nummer (inga 
blanksteg)] 

[Text: fullständig 
hemadress till per
sonen med tillgång 
till insiderinforma
tion 

— Gatunamn och 
gatunummer 

— Ort 

— Postnummer 

— Land]  
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MALL 2 

Avsnitt i insiderförteckningen med personer som har permanent tillgång till insiderinformation 

Datum och klockslag (för upprättandet av avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation) [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinerad universell tid)] 

Datum och klockslag (senaste uppdatering): [åååå-mm-dd, hh:mm UTC (koordinerad universell tid)] 

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [åååå-mm-dd] 

Förnamn 
på den 

person som 
har tillgång 
till inside
rinforma

tion 

Efternamn 
på den 

person som 
har tillgång 
till inside
rinforma

tion 

Efternamn 
vid födseln 

på den 
person som 
har tillgång 
till inside
rinforma
tion (om 

annat) 

Telefonnummer 
till arbetet (fast 

direktnummer till 
arbetet och mobil

nummer till 
arbetet) 

Företagsnamn och 
företagsadress 

Funktion och 
anledning till att 
personen har till
gång till insiderin

formation 

Inkluderad 
(datum och klock
slag för när en per
son inkluderades i 
avsnittet med per

soner som har per
manent tillgång till 
insiderinformation) 

Födelse
datum 

Nationellt 
identifi
erings

nummer (i 
tillämpliga 

fall) 

Privata telefon
nummer 

(hemnummer och 
privata mobil

nummer) 

Fullständig hema
dress 

(gatunamn, gatu
nummer, ort, post

nummer, land) 

[Text] [Text] [Text] [Nummer (inga 
blanksteg)] 

[Adress till emit
tent/deltagare på 
marknaden för 
utsläppsrätter/ 
auktionsplatt
form/auktionsför
rättare/auktions
övervakare eller 
tredje part som 
har tillgång till 
insiderinforma
tion] 

[Text som beskri
ver roll, funktion 
och anledning till 
att personen 
finns med i för
teckningen] 

[åååå-mm-dd, hh: 
mm UTC] 

[åååå-mm- 
dd] 

[Nummer 
och/eller 
text] 

[Nummer (inga 
blanksteg)] 

[Text: fullständig 
hemadress till per
sonen med tillgång 
till insiderinforma
tion 

— Gatunamn och 
nummer 

— Ort 

— Postnummer 

— Land]   
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	KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på det exakta formatet för insiderförteckningar och för uppdatering av insiderförteckningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (Text av betydelse för EES) 



