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Remissvar Fi2017/02891/VFinansinspektionens  promemoria  En ny ordning  för
redovisningstilIsyn.

Aktiespararnas  riksförbund  har  fått  möjlighet  att  inkomma  med  synpunkter  på ovan  nämnda

promemoria  och  framfi5r  gärna  våra  åsikter.

Finansinspektionen  (FI) föreslåri  sin promemoria  att  myndigheten  skall  delegera  en del av sitt

tillsynsansvar  på redovisningsområdet  till  ett  nybildat  organ,  Nämnden  för  svensk

redovisningstilIsyn,  inom  Föreningen  för  god sed på värdepappersmarknaden.

Aktiespararna  har  cirka  68 000 medlemmar  som i stor  utsträckning  är aktiva  som mindre

aktieägare  i börsnoterade  företag.  Våra  medlemmar  har  också kontakter  med  andra

engagerade  småägare,  och  totalt  handlar  det  om ett  betydande  antal  individer  för  vilka  det  är

av stor  vikt  att  den  finansiella  informationen  som lämnas  från  de noterade  bolagen  är korrekt

och fullständig.

Högkvalitativ  finansiell  information  från  bolagen  gör  att  ett  högt  förtroende  för  den svenska

värdepappersmarknaden  upprätthålls  och förstärks.

Aktiespararna  anser  därför  att  den  löpande  redovisningstiIlsynen  skall utföras  av en aktör  som

har den kompetens  som krävs  för  att  utföra  detta  arbete,  och att  detta  ge5rs bäst  genom  att

redovisningstilIsynen  sker  genom  självregleringen.

Självregleringen  tillämpas  inom  ett  flertal  områden  på värdepappersmarknaden  i Sverige  och

erfarenheterna  är till  största  delen  positiva.  Självregleringen  sker  med  tillgång  till

värdepappersmarknadens  främsta  expertis  och  är djupt  förankrad  i näringslivet  vilket  gynnar

regelefterlevnaden.
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De regelverk  som  skall  granskas  inom  redovisningstil!synen  är komplicerade  och  komplexa  och

under  ständig  utveckling.  För detta  krävs  kvalificerade  personer  med  olika  typer  av

branscherfarenheter  och  en så flexibel  organisation  som  möjigt.

Aktiespararna  ser  därför  positivt  på att  FI föreslår  att  myndigheten  ska delegera  en del  av sitt

tillsynsansvar  inom  området  till  det  nybildade  organet  Nämnden  för  svensk  redovisningstillsyn

inom  Föreningen  för  god  sed på värdepappersmarknaden.

Av stor  vikt,  vilket  också  Finansinspektionen  påpekar,  är behovet  av legitimitet  för

självregleringens  organ.  Därför  anser  Aktiespararna  riksförbund  att  den  ny Nämnden  som  skall

bedriva  redovisningstillsyn  måste  bestå  av individer  med  mycket  djupa  kunskaper  och  stor

erfarenhet  inom  redovisningsområdet.  Det  utesluter  dock  inte  att  det  även  kan  finnas

personer  i Nämnden  som  från  andra  områden,  till  exempel  domarerfarenhet  eller  experter

från  den  akademiska  världen.

Det  är därför  viktigt  att  FI som  behörig  myndighet  följer  upp  att  Nämnden  har  en sådan

sammansättning  som  ovan  beskrivs  och  som  lagen  förutsätter.

Denna  nämnd  skall  enligt  promemorian  utföra  granskningen  av företagens  finansiella

informationsgivning,  men  inte  fatta  några  för  företagen  bindande  beslut  som  går  att  överklaga.

Nämnden  skall  inte  heller  ha några  sanktionsmöjigheter.  Om ett  granskningsärende  avslutas

med  att  Nämnden  anser  att  ett  företag  brustit  i sin informationsgivning  men  att  det  granskade

bolaget  inte  delar  Nämndens  syn  eller  av något  annat  skäl  inte  vill  följa  Nämndens  råd att

korrigera  felet  skall  ärendet  överlämnas  till  FI.

Vid  allvarligare  överträdelser  skall  Nämnden  alltid  överlämna  ärendet  till  FI.

Ordningen  bygger  på företagens  frivilliga  medverkan  vilket  betyder  att  Nämnden  inte  kan

tvinga  ett  företag  att  skicka  in efterfrågade  handlingar.  Om  ett  företag  vägrar  samarbeta  med

Nämnden  överlämnas  ärendet  till  FI.

Nämnden  är alltså  självständig  och  agerar  på eget  ansvar  utan  inblandning  från  FI, vilket  ger  FI

ett  berättigat  krav  på insyn  och  uppföljning  av Nämndens  arbete,  men  inte  rätt  att  deltaga  i

arbetet.

Aktiespararna  anser  att  detta  är en god  ordning.

Joacim  Olsson,  Vd Per  Westerberg,  ordförande
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