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NYA FINANSIELLA INSTRUMENT
- NORMER OCH AKTÖRER

Av chefsjuristen Hans Berggren, Sverige

1. Inledning

På det trettioandra nordiska juristmötet i Reykjavik 1990 behandlades på
sektionsmötet "Värdepappersrätt utan värdepapper - dynamisk rätts-
utveckling på ett klassiskt rättsområde" bl.a. framväxten av den standar-
diserade options- och terminshandeln i Norden.1 Referenten, professor Ulf
Göranson från Sverige, belyste ett antal oklarheter i den då nya svenska
aktiekontolagen, som reglerar ett svenskt kontobaserat system för aktiein-
nehav. De inlägg som gjordes om options- och terminshandeln visade på
möjligheten att bedriva handel och clearing avseende finansiella instrument
i ett värdepapperslöst system utan att särskild lagstiftning erfordrades samt
redovisade även mycket översiktligt hur det legala systemet för options-
och terminshandeln i Norden var uppbyggt.

Utvecklingen av nya finansiella instrument och omfattningen av handeln
i dessa har under senare år ökat starkt och den samhällsekonomiska bety-
delsen och nyttan av dessa instrument torde hos de flesta bedömare numera
vara oomstridd.2 Det är därför glädjande att inom ramen för de nordiska
juristmötena få tillfalle att diskutera juridiska frågeställningar kring dessa
instrument, också därför att en sådan diskussion egentligen aldrig kommit
till stånd i ett större sammanhang. Nuvarande regelsystem avseende den
standardiserade options- och terminshandeln i Norden är ett resultat av nor-
diskt samarbete om än vissa olikheter föreligger i de olika länderna.

I den fortsatta framställningen ges i kapitel 2 en allmän information om
nya finansiella instrument i Norden. I kapitel 3 görs ett försök att analysera
vad dessa instrument i juridisk mening egentligen är. Därefter förs i kapitel
4 en diskussion om de aktörer som är verksamma på marknaden för nya

1 Se "Forhandlingerne på Det 32. nordiske juristmøde i Reykjavik den 22.-24. august
1990, Del IF, sid. 339-343.
2 Se exempelvis Lindgren-Näslund, "Ekonomisk debatt 1994", sid. 399 ff.



186 Hans Berggren

finansiella instrument. Kapitel 5 redovisar hur normbildningen kring dessa
instrument är uppbyggd, varvid särskilt vissa näringsrättsliga aspekter av-
seende börs- och clearingverksamhet berörs. I kapitel 6 ges avslutningsvis
en del sammanfattande synpunkter.

Rubriken till detta referat sätter "normer" före "aktörer". Enligt min me-
ning ges en bättre bild av marknaden för finansiella instrument genom att
vända på ordningen och i stället behandla "aktörer" före "normer", vilket
jag tagit mig friheten att göra.

I ett inlägg som detta måste vissa begränsningar göras. I annat fall tende-
rar framställningen att bli alltför omfattande. Jag har sålunda valt att lägga
huvudvikten på den standardiserade options- och terminshandeln, d.v.s.
options- och terminskontrakt som handlas på någon form av marknadsplats
och som är föremål för clearing.3 Viss tonvikt kommer också att läggas på
den svenska marknaden dels för att den är den i särklass största marknaden
i Norden, dels för att det är den marknad jag känner bäst. Med hänsyn till
den starka ställning som den svenska börsen och clearingorganisationen
OM Stockholm AB har - inte bara i Sverige utan även i vissa andra nord-
iska länder - är det ofrånkomligt att tämligen ingående redogöra härför.
Detta har lett till talrika referenser, som jag hoppas läsaren har förståelse
för. Skatterättsliga frågeställningar kommer ej att tas upp. Förhållanden efter
januari 1996 har inte beaktats.

2. Allmänt om nya finansiella instrument i Norden

Till gruppen nya finansiella instrument4 brukar i första hand hänföras
options- och terminskontrakt. De brukar gemensamt benämnas derivat-
instrument eftersom deras värde bestäms av värdet på en eller flera under-
liggande tillgångar eller index på sådana tillgångar. Vanliga underliggande
tillgångar är valuta, räntebärande papper, råvaror och aktier. Även s.k. swap-
och lånekontrakt brukar ingå i gruppen nya finansiella instrument.

3 Se punkt 4.3.
4 Finansiellt instrument definieras i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument som "fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse av-
sedd för handel på värdepappersmarknaden". Den under hösten tillsatta Utredningen
om regler för elbörs m.m. (Dir 1995:112) har att ta ställning till bl.a. huruvida options-
och terminskontrakt avseende el skall utgöra finansiella instrument eller ej, oaktat
de uppenbarligen faller in under definitionen av sådana instrument.
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Det kan i och för sig diskuteras huruvida dessa instrument är nya; termins-
och optionshandel förekom avseende råvaror redan långt före medeltiden.
Det nya är emellertid att dessa instrument under senare år blivit föremål för
en allt livligare omsättning och bland en bredare krets investerare, särskilt
vad avser aktier och obligationer som underliggande egendom. Avregle-
ringen av de finansiella marknaderna runt om i världen, den alltmer utveck-
lade teorin kring finansiella instrument samt informationstekniken har bi-
dragit härtill. Det är framför allt utvecklingen av options- och termins-
börserna i USA i början på 1970-talet, som bildat ett mönster för den
standardiserade options- och terminshandeln i världen.5

En naturlig indelning av derivathandeln brukar göras i den standardise-
rade och den icke-standardiserade handeln. Den första kategorin känne-
tecknas av att handeln äger rum på en marknadsplats (vanligtvis börs) dit
olika medlemmar har tillträde. Av detta följer att instrumenten i förväg måste
vara definierade (standardiserade) samt att information om gjorda avslut
lämnas så att en effektiv handel kan uppstå i instrumenten. Vad som i övrigt
kännetecknar standardiserade derivatinstrument är att de är föremål för clea-
ring. Enligt nu gällande definition i Börs- och clearinglagen6 (1 kap. 4 §
p. 4) definieras clearingverksamhet som "verksamhet som består i att yr-
kesmässigt i options- eller terminsavtal träda in som part eller på annat sätt
garantera att avtalet fullgörs". Jag avser inte att i detta sammanhang när-
mare beröra clearing annat än från vissa allmänna (punkt 4.3) samt närings-
rättsliga (punkt 5.6) utgångspunkter. Det är dock ett högaktuellt ämne och
för den intresserade finns viss litteratur i ämnet, exempelvis SOU 1993:114
"Konto, clearing och avveckling" samt OM Stockholm AB:s remissyttrande
1994-04-27 avseende detta betänkande.7

Icke-standardiserade kontrakt kännetecknas främst av att avslut träffas
direkt mellan parterna utanför en marknadsplats och att clearing i regel inte
förekommer. Sådan handel benämns ofta OTC-handel8 samt ifrågavarande
instrument för OTC-instrument.

5 1973 startade Chicago Board of Options Exchange (CBOE) samt kort tid därefter
Chicago Mercantile Exchange (CME) samt Chicago Board of Trade (CBOT).
6 Lag om börs- och clearingverksamhet (SFS 1992:543).
7 Se även "Värdepappersmarknaden i framtiden", SOU 1989:72, prop. 1995/96:50,
Futures & Options World, The World's Clearing Houses, London 1995 samt Moody's
Investors Service, June 1995, Credit Risks of Clearinghouses at Futures and Options
Exchanges.
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Tillväxten har som sagt varit mycket stor i den globala derivathandeln
under de senaste åren. I termer av underliggande värden (nominella be-
lopp) har volymen i börshandlade instrument och OTC-instrument ökat från
ca 1.000 miljarder USD (1986) till ca 15.000 miljarder USD (1994).9 Börs-
handeln och OTC-handeln svarar för ungefar lika stor del vardera. Motsva-
rande siffra för Sverige avseende såväl den standardiserade marknaden 1994
som OTC-handeln vid utgången av år 1993 var mer än 7.650 miljarder
kronor.10 Även i Sverige har en ökning i handeln ägt rum. Omsättningen var
betydligt lägre i de övriga nordiska länderna.

I Sverige äger den absoluta huvuddelen av den standardiserade derivat-
handeln rum på OM Stockholm AB11 (OM), som är auktoriserad för börs-
och clearingverksamhet enligt Börs- och clearinglagen.

För närvarande omsätts på OM options- och terminskontrakt avseende
svenska aktier, det svenska aktieindexet OMX, optionskontrakt avseende
statsobligationer samt aktielånekontrakt. Dessutom tillhandahålls en
clearingtjänst för interbankhandlade derivatinstrument såsom exempelvis
standardiserade ränteterminer avseende statsobligationer, statsskuldväxlar
och bostadsobligationer samt FRA-kontrakt12 och swap-kontrakt. Viss sido-
verksamhet (Börs- och clearinglagen 4 kap. 5 §) bedrivs i form av en Inter-
bankservice (IBS)13 avseende såväl avistahandel som derivathandel i ak-
tier, obligationer och valutor.

8 OTC är en förkortning för "over the counter". Se "Värdepappersmarknaden i
framtiden", SOU 1989:72 sid. 196-197.
9 Uppgiften delvis hämtad från International Swaps and Derivatives Association,
Inc. (ISDA).
10 Se "Den svenska derivatmarknaden - omfattning och systemrisker", Sveriges
Riksbankjuli 1994.
11 OM Stockholm AB är helägt dotterbolag till OM Gruppen AB, som är noterat på
Stockholm Fondbörs AB:s A-lista. OM Stockholm och den engelska börsen OMLX,
the London Securities & Derivatives Exchange Ltd (också helägt dotterbolag till
OM Gruppen), utgör OM Gruppens börs- och clearingrörelse. Det kan dock note-
ras att Stockholms Fondbörs AB noterar köpoptioner med en löptid på i genomsnitt
ett par år på cirka 10 aktier (s.k. warrants) men att omsättningen i dessa produkter
är låg.
12 Forward Rate Agreement.
13 Kan närmast jämföras med en s.k. broker på interbankmarknaden, en typ av mellan-
man vars uppgift är att förmedla kontakt mellan köpare och säljare för att därige-
nom få till stånd en ökad likviditet i marknaden.
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Till OM är banker och andra värdepappersinstitut med tillstånd att be-
driva värdepappersrörelse anslutna. Dessa handlar och clearar på OM dels
för egen räkning, dels för kunders räkning. OM är sammankopplad med
OMLX, the London Securities & Derivates Exchange (OMLX) och kan
därmed erbjuda en gemensam marknadsplats för de båda börserna. På OM
regleras börs- och clearingverksamheten av OM:s Regelverk.

Vid sidan av den standardiserade handeln förekommer en omfattande
OTC-handel. Denna handel äger företrädesvis rum interbank med vilket
avses bankers eller större institutioners handel med annan svensk eller ut-
ländsk bank. Den lokala svenska derivatmarknaden, mätt i underliggande
värden, fördelar sig med ca 60 procent på OTC-handeln och ca 40 procent
på den standardiserade handeln (i detta avseende centralt clearad handel).

Den standardiserade derivathandeln i Norge äger rum på Oslo Börs medan
clearingen sköts av Norsk Opsjonssentral AS (NOS). Handeln och clea-
ringen omfattar optioner avseende aktier samt optioner och terminer avse-
ende det norska aktieindexet OBX. OTC-derivathandel förekommer i viss
mån, dock är de ränterelaterade produkterna tämligen outvecklade.

Den standardiserade options- och terminshandeln i Finland äger rum på
den finska derivatbörsen Suomen Optiomeklarit Oy (Finlands Options-
mäklare Ab) (SOM). Inom samma organisation bedrivs även clearing av de
på börsen handlade produkterna. Vanligast förekommande är options- och
terminskontrakt avseende aktier och det finska aktieindexet FOX samt va-
luta. Även terminskontrakt på obligationer förekommer. Utanför börsen före-
kommer, liksom i framförallt Sverige, en omfattande OTC-handel främst i
ränte- och valutainstrument.

SOM:s och OM:s regelverk har stora likheter med varandra. Delvis hänger
det samman med att inom respektive organisation finns såväl börs- som
clearingverksamhet.

På Island är förekomsten av derivatinstrument låg.
I Danmark äger den standardiserade options- och terminshandeln rum

på Köpenhamns Fondbörs. Liksom i Norge sköts clearingen av en från bör-
sen fristående organisation, Garantifonden for Danske Optioner og Futures.
De instrument som förekommer är optioner på aktier, det danska aktieindexet
KFX och statsobligationer samt terminer på samma aktieindex och stats-
och bostadsobligationer. OTC-handeln omfattar framför allt valuta- och
ränterelaterade instrument.

För en allmän information om derivatmarknader i Sverige och utomlands
finns ett rikligt material. Se exempelvis Värdepappersmarknadskommitténs
betänkande "Värdepappersmarknaden i framtiden", SOU 1989:72, "Konto,
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clearing och avveckling", SOU 1993:114, OM Institutet AB:s själv-
studiehäfte "Lär Dig optioner själv", Stockholm, 1995, John C Hull,
"Options, Futures and Other Derivative Securities", Prentice Hall, 1993
samt Sveriges Riksbanks kartläggning "Den svenska derivatmarknaden -
omfattning och systemrisker", Stockholm, 1994.

3. Innebörden av options-, termins- och swapkontrakt m.m.

3.1 Optionskontrakt

I börs- och clearinglagen definieras i 1 kap. 4 § p. 7 option14 som
"en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja tillgångar
eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas ut på
grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,"

Definitionen av en option avser egentligen två olika fall, nämligen dels en
rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja tillgångar (leve-
ransfallet), dels en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas
ut på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande (avräkningsfallet).
Den fortsatta framställningen utgår från dessa båda fall.

3.1.1 Leveransfallet

Leveransfallet utgör exempel på en rättshandling, där den som utfärdat
optionen {utfärdaren) åtager sig att sälja eller köpa den underliggande till-
gången till i optionen angivet pris, under förutsättning att den som åtagan-
det riktar sig till {innehavaren) önskar utnyttja optionen och meddelar detta
till utfärdaren inom den tid som angivits i optionen. Utfärdarens motpart,
innehavaren, förvärvar genom optionen en valmöjlighet mellan att påfordra
att affären genomförs eller att avstå från detta. För denna valmöjlighet be-
talar han vid förvärvet av optionen en ersättning till utfärdaren, kallad pre-
mium.

En OM-option att senast januari ett visst år köpa exempelvis Astra A-
aktier till en kurs av 150 kr identifieras på följande sätt: "ASTRA A KÖP
JAN 150".

Innehavaren är sålunda den berättigade som, vid innehav av en köp-
option, av utfärdaren har rätt att köpa den underliggande egendomen och,

14 Se även OM:s Regelverk "Definitioner och förkortningar", prop. 1990/91:142
sid. 88-89 samt Jan Hellner och Jan Ramberg, "Speciell avtalsrätt I, Köprätt",
Stockholm 1989, sid. 46-47.
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vid innehav av en säljoption, har rätt att sälja den underliggande egendo-
men. Utfärdaren är den förpliktade, som beträffande köpoption till inneha-
varen skall sälja den underliggande egendomen och beträffande sälj option
från innehavaren skall köpa den underliggande egendomen.

När utfärdaren önskar bli befriad från sitt optionsåtagande att köpa eller
sälja exempelvis aktier förvärvar han en motstående rätt, d.v.s. en rätt att
sälja eller köpa aktier på exakt samma villkor varvid det ursprungliga åta-
gandet automatiskt upphör. På motsvarande sätt gäller för innehavaren då
han önskar avveckla sin position och tillgodogöra sig uppkommen vinst, att
han mot ersättning ikläder sig en exakt likadan skyldighet. Dylika trans-
aktioner benämns ofta kvittningstransaktioner, just därför att en transak-
tion släcker ut en annan transaktion.

Innehavarens utnyttjande av optionen kallas vanligtvis för lösen och inne-
bär att utfärdaren skall, beroende på optionens villkor, sälja eller köpa viss
egendom. Vad som styr innehavarens val att påfordra lösen är om det före-
liggande köpet eller den föreliggande försäljningen kan göras på förmånli-
gare villkor än eljest kan göras på marknaden för den underliggande egen-
domen. Som exempel kan nämnas en rätt att köpa Volvo-aktier till en kurs
av 120 kr per aktie när börskursen är 130 kr.

Vad gäller aktieoptioner avser de alltid aktier i visst bolag, som anges i
optionen. Detta bolag är dock aldrig part i optionsavtalet. Det är sålunda
viktigt att särskilja aktieoptionerna - d.v.s. optioner att köpa eller optioner
att sälja aktier - från de optionsrätter som utfärdas av bolaget självt enligt
aktiebolagslagens regler15 och utgör optioner att teckna nya aktier i bolaget,
s.k. teckningsoptioner. Utnyttjandet av en sådan option innebär att bolagets
aktiekapital ökas genom att nya aktier utges. När en aktieoption utnyttjas,
lämnas däremot aktiekapitalet opåverkat och bolaget ifråga berörs endast
på det sättet att redan utgivna aktier byter ägare genom en aktieöverlåtelse.
Om aktieoptioner finns det inte några regler i aktiebolagslagen. Aktie-
optionen följer i stället de allmänna civilrättsliga principer som ger stor
frihet för parterna att utforma avtalet enligt sina önskemål. Som framhållits
ovan handlas och clearas de standardiserade aktieoptionerna i Sverige på
OM och regleras av OM:s Regelverk.

Även om aktier f.n. utgör den vanligast förekommande underliggande
egendomen i Sverige förekommer även annan underliggande egendom än
aktier, exempelvis andra finansiella instrument, valutor eller råvaror.

15 Aktiebolagslagen (1975:1385) 5 kap.
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3.1.2 Avräkningsfallet

Optionen kan också vara ett avtal om en rätt respektive skyldighet att vid en
viss tidpunkt erhålla respektive erlägga betalning p.g.a. utvecklingen av
exempelvis ett index, vanligtvis ett aktieindex, det s.k. avräkningsfallet. En
sådan option kallas indexoption. De av OM tillhandahållna indexoptionerna
benämns OMX-optioner16 och är baserade på aktieindexet OMX.17

Det säger sig självt att beteckningen option på dessa instrument inte är
riktigt adekvat då valmöjligheten att köpa eller sälja en viss underliggande
egendom inte föreligger, i varje fall inte med den traditionella innebörden
av uttrycket såsom en rätt men inte en skyldighet att göra något. Den har
dock numera vunnit hävd och finns som sagt också legaldefinierad.

Under senare år har det förekommit att svenska börsbolag erbjudit vissa
anställda att förvärva s.k. syntetiska köpoptioner, vilket ger innehavaren av
optionen rätt att under vissa förhållanden erhålla ett penningbelopp som
framräknas på grundval av värdeutvecklingen för en i avtalet angiven till-
gång, exempelvis det emitterande bolagets aktie.18 Man skulle kunna säga
att de ovan beskrivna indexoptionerna är ett slags syntetiska optioner.

För den förpliktade (utfärdaren) respektive den berättigade (innehava-
ren) parten innebär optionskontraktet i avräkningsfallet följande.

För den förpliktade: Ett åtagande att tillföra den andra parten skillnaden
vid viss framtida tidpunkt mellan två värden, varav det ena är fast och angi-
vet i avtalet och det andra är rörligt, d.v.s. angivet så som värdet vid den
framtida tidpunkten av visst värdepapper, visst index eller något annat.

För den berättigade: En rätt att av den andra parten bli tillförd nämnda
värdeskillnad.

Vid säljoption grundad på ett index förutsätts för betalningsskyldighet
att värdet vid den framtida tidpunkten är lägre än det fasta värdet för att det
skall vara fördelaktigt att sälja till det pris som följer av värdet (och kanske
köpa tillbaka till det lägre). Avräkning utan överlåtelse ger i detta fall ett
positivt belopp den berättigade till godo.

Vid köpoption förutsätts i stället att värdet vid den framtida tidpunkten
är högre än det fasta värdet för att det skall vara fördelaktigt att köpa till det

16 Se OM:s Regelverk p. 4.6 angående OMX-optionerna. Beträffande dessa instru-
ment krediteras respektive debiteras investeraren ett belopp som utgör skillnaden
mellan optionens lösenpris (lösenindex) och aktieindexet OMX på slutdagen.
17 OMX är ett av OM Gruppen AB registrerat varumärke.
18 Se Aktiemarknadsnämndens uttalande 1994:6.
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pris som följer av värdet (och kanske sälja sedan till det högre). Avräkning
utan överlåtelse ger också i detta fall ett positivt belopp den berättigade till
godo.

Den berättigade parten (optionsinnehavaren) har betalat en premie för
sin rätt men behöver inte betala något mera. Denförpliktade parten (options-
utfärdaren), som mottagit en premie för sitt åtagande, kan å andra sidan inte
uppnå någon annan fördel. Hans risk är att behöva betala till den andra
parten vid en avräkning (ett högre belopp än den mottagna premien). Hans
vinst ligger i att han får behålla premien om optionen inte utnyttjas därför
att värdeutvecklingen gjort detta oförmånligt. Den förpliktade framstår alltså
som en sorts försäkringsgivare.

I de fall där den berättigade vid ett utnyttjande skulle tillföras ett penning-
belopp (d.v.s. optionen är som det kallas "in the money"), kommer självfal-
let ett sådant utnyttjande till stånd. Ibland sker detta enligt reglerna automa-
tiskt (utan påkallande från den berättigades sida).

3.1.3 Optionsmomentet

Som framgår av redogörelsen ovan är det skillnad mellan leverans- och
avräkningsfallet trots att båda fallen benämns option.

Egentligen skulle en uppdelning av leveransfallet kunna göras i en del
avseende leverans av underliggande egendom och en del som avser avräk-
ning. Detta kan få särskild betydelse vid flera transaktioner genom s.k.
netting, innebärande att endast en leverans utförs.19

Relationen till en verklig transaktion i ett underliggande värdepapper
(leveransfallet) framstår sålunda i dagens läge såsom onödig och, när det
gäller att rättspolitiskt motivera att optionskontrakten utgör rättsligt bin-
dande åtaganden, kan man frigöra sig från sådana fiktioner och i stället tala

19 I RÅ 1965:19, som enligt rubriken till rättsfallet avsåg terminsaffärer men som
egentligen handlade om aktielån, ansågs ett vederlagsfritt förvärv av aktier ske till
gällande börskurs vid tidpunkten för leveransen. RegR separerade egentligen aktie-
transaktionen från "derivattransaktionen". Ett sådant synsätt förekommer redan idag
hos OM beträffande ränteoptioner som faller in under leveransfallet. Betalning sker
med avseende på skillnaden mellan lösenpris och fix (fastställt marknadsvärde vid
den aktuella tidpunkten) samtidigt som leverans äger rum. Leveransen kan i sin tur
nettas mot leverans av samma underliggande egendom avseende andra instrument.
En liknande utveckling kan förutses beträffande aktieoptioner.
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om överenskomna avräkningar vid framtida tidpunkter. I leveransfallet blir
de ekonomiska konsekvenserna samma som i avräkningsfallet om den le-
vererade egendomen realiseras, dock undviks i avräkningsfallet transaktions-
kostnaderna. Den reella valfriheten för den berättigade består egentligen i
att, om utnyttjande (avräkning) enligt villkoren kan ske vid alternativa tid-
punkter, välja tidpunkt inom denna ram. Beroende på om det rör sig om en
köpoption eller ensäljoption och på partsställningen kan vid avräkning fyra
situationer urskiljas:

1. Vid köpoption tillförs optionens innehavare (den berättigade) skillna-
den mellan värdet vid avräkningstidpunkten och det fasta värdet, om
det förstnämnda är högre än det fasta värdet. Innehavarens intresse är
att denna skillnad skall uppstå och bli så stor som möjligt. Hans öns-
kemål är således att värdet under löptiden går (ytterligare och så långt
som möjligt) förbi det fasta värdet och erlagda premiekostnader.

2. Utfärdaren av köpoptionen (den förpliktade), som åtagit sig att tillföra
innehavaren ett eventuellt skillnadsbelopp enligt 1. ovan, önskar gi-
vetvis att ingen sådan skillnad skall uppstå eller att den blir så liten
som möjligt. Ett fördelaktigt utfall blir det för honom, till skillnad från
innehavaren, om avräkningsvärdet blir så lågt som möjligt i förhållande
till det fasta värdet med tillägg av premiekostnaderna; helst skall
avräkningsvärdet understiga det fasta värdet. Om detta sker har det
ingen betydelse hur mycket avräkningsvärdet understiger det fasta
värdet.

3. Vid säljoption tillförs optionens innehavare (den berättigade) skillna-
den mellan det fasta värdet och värdet vid avräkningstidpunkten, om
det förstnämnda är högre än avräkningsvärdet. Innehavarens intresse
är att denna skillnad skall uppstå och bli så stor som möjligt. Han far
ett fördelaktigt utfall om värdet under löptiden går (ytterligare och så
långt som möjligt) ned under det fasta värdet med tillägg av erlagda
premiekostnader.

4. Utfärdaren av sälj'optionen (den förpliktade), som åtagit sig att tillföra
innehavaren ett eventuellt skillnadsbelopp enligt 3. ovan, önskar å an-
dra sidan att ingen sådan skillnad skall uppstå. Ett fördelaktigt utfall
blir det för honom, till skillnad från innehavaren, om avräkningsvärdet
blir så högt som möjligt i förhållande till det fasta värdet och premie-
intäkten; helst skall avräkningsvärdet överstiga det fasta värdet.

På motsvarande sätt som i leveransfallet kvittar optionsutfårdaren ut sig då
han önskar bli befriad från sitt åtagande respektive innehavaren kvittar ut
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sig då han önskar neutralisera sin position och i stället utnyttja den upp-
komna vinsten.

3.2 Terminskontrakt

I börs- och clearinglagen finns i 1 kap. 4 § p. 8 även en definition på ter-
min 20. enligt följande:

"ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt pris skall
levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning mellan
parterna i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett kursindex
eller liknande,"

Som framgår av definitionen kan även beträffande terminskontraktet en
motsvarande uppdelning som beträffande optionskontrakt göras i ett
leveransfall och i ett avräkningsfall.

Terminsavtalet är i leveransfallet ett avtal mellan två parter om köp där
den främsta skillnaden från ett vanligt köp är att leverans och betalning
äger rum vid en framtida tidpunkt och inte i direkt anslutning till avtals-
slutandet.

Den som köper exempelvis aktier på termin betalar ingenting när ter-
minskontraktet ingås utan det är först när kontraktet skall fullföljas som
betalningen och leveransen av aktierna äger rum. Terminsköparen kan alltså
disponera över köpeskillingen fram tills dess terminen går till leverans.
Terminspris överenskoms alltid vid avslut (medan ett optionspris alltid ut-
gör del av optionens beteckning).

Ett terminskontrakt skiljer sig från ett optionskontrakt genom att båda
parter är skyldiga att genomföra affären.

Terminsköparen "neutraliserar" sin terminsposition genom att sälja den
egendom han köpt på termin på exakt samma villkor. På motsvarande sätt
"neutraliserar" terminssäljaren sin position genom att på exakt samma vill-
kor köpa ifrågavarande egendom på termin. Detta brukar kallas för att "netta"
positionen och skiljer sig således från kvittningstransaktionen avseende
optioner.

20 Se även OM:s Regelverk "Definitioner och förkortningar", prop. 1990/91:142
sid. 88-89 samt Jan Hellner och Jan Ramberg, "Speciell avtalsrätt I, Köprätt", Stock-
holm 1989, sid. 46-47.1 nämnda prop, lämnas en redogörelse för skillnaden mellan
en avista- och en terminstransaktion där det särskilt framhålls att skillnaden består
i avsikten i terminsaffären att leverans skall ske vid en framtida tidpunkt medan
avistaaffären syftar till fullgörelse i så nära anslutning till avslutet som möjligt.
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Den underliggande egendomen vid terminsaffären utgörs vanligtvis av
aktier eller obligationer men också olika typer av råvaror är vanliga, som
exempelvis olja, metaller eller spannmål.

Terminsavtalet kan även avse ett underliggande index, vanligtvis ett ak-
tieindex. Ett sådant instrument kallas indextermin och kan tjäna som exem-
pel på terminskontrakt som avräknas. Terminsavtalet är i avräkningsfallet
ett avtal mellan två parter om att en betalning skall äga rum vid en framtida
tidpunkt på grundval av kursändringar. De av OM tillhandahållna
indexterminerna benämns OMX-terminer och är liksom OMX-optionerna
baserade på aktieindexet OMX. På samma sätt som beträffande OMX-
optionerna sker en kontant slutreglering på slutdagen (avräkningsfallet).

I leverans- och avräkningsfallet kan sammanfattningsvis följande utfall
för säljaren respektive köparen urskiljas.

Säljarens affär är fördelaktig om värdet vid den framtida tidpunkten är
lägre än terminspriset. Fullgörs kontraktet genom en transaktion, säljer han
till ett pris som han då inte kan få ut i marknaden. Sker i stället en avräk-
ning, skall köparen tillföra honom skillnaden mellan terminspriset och vär-
det vid avräkningen.

Köparens affär är fördelaktig om värdet vid den framtida tidpunkten är
högre än terminspriset. Han kan då köpa till ett lägre pris än vad han skulle
få betala i marknaden. Vid en avräkning skall säljaren tillföra köparen skill-
naden mellan värdet vid avräkningen och terminspriset.

Till de fyra situationerna i avräkningsfallet avseende optionskontrakt
kommer alltså följande två fall vid terminskontrakt:

5. Köparen av terminen betalar till säljaren skillnaden mellan termin-
spriset och värdet vid avräkningen, om detta är mindre. Han får ett fördel-
aktigt utfall om värdet vid avräkningen är lika högt som eller högre än termin-
spriset.

6. Säljaren av terminen betalar till köparen skillnaden mellan värdet vid
avräkningen och terminspriset, om detta är mindre. Han får ett fördelaktigt
utfall om värdet vid avräkningen inte överstiger terminspriset.

OM:s standardiserade terminskontrakt regleras i samma regelverk som
optionskontrakten.

3.3 Swapkontrakt

Det finns inte i den svenska lagstiftningen och ej heller mig veterligt i den
övriga nordiska lagstiftningen någon definition på swapkontrakt trots att
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det är det instrument som utanför börsernas verksamhet är det vanligast
förekommande.

Med swapkontrakt menas ett avtal mellan två parter om att byta olika
betalflöden mot varandra under en särskilt angiven period och framräknade
på i kontraktet närmare specificerat vis. Beloppen är inte slumpmässigt valda
utan beror på parternas förväntningar om utvecklingen i exempelvis en viss
ränta eller valuta. Sålunda kan rörlig ränta bytas mot fast ränta samt en viss
valuta mot en annan.21 Beroende på swapkontraktets villkor kan bestäm-
melser finnas om att de båda beloppen skall kvittas mot varandra.

Exempelvis en valutaswap innebär att en låntagare avtalar med en annan
låntagare (eller en bank) att till denne betala ett belopp som svarar mot
räntor och amorteringar för den andre låntagarens skuld i en viss valuta. I
utbyte mot detta betalar den andre låntagaren motsvarande belopp för den
förste låntagarens skuld i en annan valuta. Låntagarna övertar dock inte det
juridiska ansvaret för sin motparts underliggande upplåning.

Rättsligt kan swapkontraktet ses som ett byte där prestationen på bägge
sidor inte utgörs av vederlag i pengar utan i stället av i förhand definierade
betalströmmar.

OM erbjuder clearing av standardiserade swapkontrakt avseende ränta.
Någon handel genom OM äger sålunda inte rum. Kontrakten ingås företrä-
desvis bland banker. För den övervägande delen av de i Sverige och även i
övriga Norden förekommande swapkontrakten genomförs dock ingen clea-
ring; parterna träffar avtal direkt med varandra.

3.4 Övriga instrument

Vid sidan av options-, termins- och swapkontrakten bör lånekontrakt avse-
ende värdepapper nämnas. Volymen har under senare år ökat kraftigt, sär-
skilt vad gäller aktielån.

Innebörden av ett aktielån är att en aktieägare lånar ut sina aktier till en
låntagare, som förbinder sig att inom en viss tid återställa aktier av samma
slag och antal. Låntagaren kan under lånets löptid, beroende på vad par-
terna avtalat om, antingen överta aktieägarens utdelnings- och emissions-
rättigheter, varvid en kompensation till långivaren skall äga rum, eller åter-

21 En utförlig beskrivning av swapkontrakten ges i P. Goris, "The Legal Aspect of
Swaps", Bodmin 1994, samt mycket översiktligt i KPMG Bohlins, "Finans-
handboken 1994", Stockholm 1993.
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ställa dessa rättigheter till långivaren. Som ersättning för lånet skall lånta-
garen till långivaren utge en premie.

Civilrättsligt sett är värdepapperslånet en försträckning av ifrågavarande
värdepapper, dvs en överlåtelse av äganderätten till värdepapprena mot skyl-
dighet att vid försträckningsfristens utgång återställa lika många värdepap-
per av samma slag.22

För långivaren innebär exempelvis ett aktielån en möjlighet att öka av-
kastningen på sin aktieportfölj utan att innehavet behöver avyttras. För lån-
tagarens del ges genom aktielånet möjlighet till blankning, d.v.s. sälja ak-
tier man inte äger, varvid försäljningen sker till ett högre pris än åter-
försäljningen.23 Aktielån utgör vidare ett "smörjmedel" vid leveranser på
så sätt att om aktierna saknas vid leveranstillfället kan istället lånade aktier
utgöra leverans.

OM tillhandahåller för handel och clearing, som en av de få börserna i
världen, standardiserade aktielån.24 Den övervägande delen av dessa kon-
trakt förekommer i Sverige dock direkt mellan berörda parter utanför börs-
systemet. För dessa kontrakt har bl.a. Svenska Fondhandlareföreningen ut-
arbetat standardavtal att användas av berörda parter.

3.5 Probleminventering

Den civilrättsliga innebörden av options-, termins-, swap- samt låne-
kontrakten, i vart fall vad avser de standardiserade instrumenten, torde i
dagsläget vara oomtvistad i samtliga nordiska länder. Några rättsliga komp-
likationer utifrån tolkningen av instrumenten är inte heller kända. Skatte-
rättsligt kan dock vissa oklarheter föreligga, dock att de i Sverige efter den
nya kapitalvinstbeskattningen är relativt få.

Etiketteringen av de finansiella instrumenten kan dock i olika situationer
ha viss betydelse.

Vad först gäller det civilrättsliga perspektivet är det, som jag hoppas fram-
går av den tidigare framställningen, mindre intressant hur instrumenten
benämns. Renodlat talar vi egentligen endast om betalningsförpliktelser.
Leveransdelen av options- och terminskontrakten går lätt att koppla bort
och kvar är då endast avräkningsdelen.

22 Se B. Ekberg och K. Benckert, "Obligationsrättens speciella del II", Stockholm
1963.
23 Se vidare prop. 1990/91:142 sid. 99-104.
24 Se OM:s Regelverk p. 4.9.
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Från näringsrättsliga utgångspunkter träffas options- och terminskontrakt
av specialreglering, exempelvis Börs- och clearinglagen. Den tillstånds-
pliktiga clearingverksamheten avser endast options- och terminskontrakt.
Som sidoverksamhet till clearingverksamheten har OM tillstånd att även
bedriva clearing avseende vissa andra finansiella instrument. Se vidare ka-
pitel 5.

Den skatterättsliga lagstiftningen anknyter till options- och termins-
begreppet.25

En fråga som tilldragit sig visst intresse i utlandet är huruvida derivat-
instrument, i synnerhet de kontantavräknade indexoptionerna och index-
terminerna, utgör vadhållning26 och därmed står i strid med någon even-
tuell lagbestämmelse. I förekommande fall har saken lösts så att en uttryck-
lig bestämmelse föreskrivit att de ifrågavarande instrumenten ej utgör vad-
hållning. I Sverige finns inga lagbestämmelser om vadhållning27 så dom-
stolarna står helt fria att vid en eventuell prövning av indexoptioner och
indexterminer göra en distinktion mellan moraliskt tvivelaktig vadhållning
och kommersiellt betingade avtal om risktagande. Saken har aldrig prövats
i Sverige men det kan enligt min mening hållas för visst att domstolarna
inte skulle vägra att acceptera användandet av indexoptioner och index-
terminer som en på värdepappersmarknaden befäst och lagstödd samt av
Finansinspektionen godkänd sedvana. Användandet av derivatinstrument
innebär att risk överförs från en part till en annan part,28 vilket har stor

25 Se t.ex. Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt 24 § 4 mom. tredje och fjärde
stycket.
26 Särskilt i England och Holland som har lagstiftning kring vadhållning och där
introduktionen av framförallt indexoptioner och indexterminer medfört att lagänd-
ringar har måst göras. I Finland har också lagändringar krävts men skälet härtill har
varit en gammal bestämmelse om förbud mot indexklausuler i vissa fall.
27 Professor Anders Agell har i en uppsats "Om spelvinster, hedersskulder och vän-
tjänster" ur festskrift till Håkan Nial 1966, redovisat det rättsliga läget i detta avse-
ende. Det kan noteras att i RÅ 1990 ref 32, som behandlar kontantavräkning av
OMX-terminer, anges att sådana kontrakt utgör "... till sin egentliga innebörd, inte
ett avtal om köp eller avyttring av fondandelar per termin, utan ett vad om utveck-
lingen av OMX-index."
28 Egentligen skulle man kunna tala om ett "nollsummespel" där någons vinst alltid
motsvaras av någon annans förlust. Nobelpristagaren och professorn Merton Miller
har i olika sammanhang beskrivit detta förhållande, se exempelvis "The Theory of
Finance", 1972.
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kommersiell betydelse. Det är just sådan verksamhet som försäkringsbolagen
bedriver, nämligen att absorbera risker, vilket gör att likheten mellan
försäkringsrörelse och derivathandel är stor.

4. Aktörerna

4.1 Allmänt

Tidigare har en distinktion gjorts mellan standardiserad och icke standardi-
serad handel i finansiella instrument varvid framhållits att börsen och
clearingorganisationen spelar en viktig roll på den standardiserade markna-
den. Kännetecknande för den icke-standardiserade handeln är just avsak-
naden av dessa funktioner. Värdepappersinstituten handlar och i förekom-
mande fall clearar direkt med varandra.

Detta kapitel avser att beröra aktörerna som är engagerade i handeln och
clearingen i nya finansiella instrument, nämligen börsen (marknadsplatsen),
clearingorganisationen, den för Sverige specifika gransknings- och kontroll-
organisationen Clearing Control CC HB (CCHB), banker och andra värde-
pappersinstitut samt deras kunder. I kapitlet diskuteras också några av de
rättsliga relationer som gäller mellan aktörerna. De myndigheter i Norden
som är tillsatta att utöva tillsyn och övervaka aktörerna i finansiella instru-
ment och som i ett vidare perspektiv också skulle omfattas av begreppet
"aktör" lämnas utanför redogörelsen.

Enligt den nuvarande strukturen i Norden utgör börsen/marknadsplatsen
och clearingorganisationen de centrala funktionerna på marknaderna för
standardiserad handel i nya finansiella instrument. Tillkomsten av börsen/
marknadsplatsen har sin främsta grund i bl.a. investerarnas behov av att
prisinformationsmekanismen och genomlysningen förbättras, att likviditet
erbjuds samt att sökkostnaderna minskas.29 Clearingorganisationen, å an-
dra sidan, har tillkommit för att minska investerarnas totala utestående
motpartsrisk, organisera deras avvecklingsrutiner samt att reducera den to-
tala systemrisken i marknaden.30

Banker och andra värdepappersinstitut utgör länken mellan investera-
rna, eller slutkunderna som jag fortsättningsvis benämner dem, och börsen/
marknadsplatsen respektive clearingorganisationen. De kan också agera för

29 Se SOU 1989:72, del 1, sid. 294-295.
30 Se SOU 1989:72, del 1, sid. 316-319.
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egen räkning. Deras intresse att agera på marknaden är en förutsättning för
börsen/marknadsplatsens och clearingorganisationens existens.

Slutkunderna är slutanvändarna i systemet.

4.2 Börsen - marknadsplatsen

Värdepappersmarknadskommittén gav i sitt betänkande31 definitionen på
börs och på börsverksamhet en central roll. I den proposition32 som följde
på betänkandet sattes emellertid inte definitions- och gränsdragningsfrågorna
i förgrunden. Utgångspunkten var i stället att företag som bedriver verk-
samhet av börskaraktär och därutöver uppfyller vissa kvalitetskrav skulle
ges möjlighet att få auktorisation som börs.

Något auktorisationstvång infördes således ej. Lagstiftaren har medvetet
angivit den verksamhet som kan bli föremål för börsauktorisation i tämli-
gen vida termer och istället lagt större vikt vid den tillsyn som Finans-
inspektionen utför.

Börsverksamhet är inte uttömmande definierad i Börs- och clearinglagen.
Av den mycket allmänna definitionen på börs33 framgår dock att börs bety-
der

"företag som har fått auktorisation enligt 2 kap. att driva verksamhet
som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instru-
ment mellan till verksamheten anslutna medlemmar."

Om ett företag blivit auktoriserat som börs begränsas företagets möjlighe-
ter att bedriva annan verksamhet av, i vart fall, de näringsrättsliga reglerna
som finns i Börs- och clearinglagen, samt givetvis av de bolagsrättsliga
begränsningarna. En närmare diskussion kring framförallt den närings-
rättsliga regleringen av börsverksamhet förs i kapitel 5.

Börs är den mest reglerade formen av marknadsplats och för auktorisa-
tion krävs att vissa grundläggande kvalitetskrav uppfylls som kännetecknar
en sund handel med finansiella instrument. Det skall finnas regler för hur
handeln avses bedrivas samt nödvändiga säkerhets- och kontrollsystem för
handeln. Viktigt är också att börsen iakttar principerna om fritt tillträde,
neutralitet och god genomlysning.34

31 SOU 1989:72 sid. 291-312.
32 Prop. 1991/92:113 sid. 66 ff.
33 Börs- och clearinglagen 1 kap. 4 § 1 p.
34 Börs- och clearinglagen 2 kap. 1 §.
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Som medlemmar på börsen kan endast anslutas sådana juridiska perso-
ner som uppfyller vissa medlemskrav.35

Vid sidan av börsen utgör den auktoriserade marknadsplatsen samt
värdepappersinstitutet den marknadsplatsform som står till buds enligt Börs-
och clearinglagen respektive lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
(Värdepappersrörelselagen). Den auktoriserade marknadsplatsen är en mel-
lanform av marknadsplats36 som inte rönt något större intresse på den svenska
marknaden. Någon auktorisation har ännu inte beviljats. Värdepappers-
institutet utgör den minst reglerade formen av marknadsplats, där kraven
på genomlysning och likabehandling inte är så framträdande.

I Sverige har auktorisation som börs meddelats Stockholms Fondbörs
AB, PMI Penningmarknadsinformation AB (PMI) samt OM.37 På Stock-
holms Fondbörs tillhandahålls aktier och obligationer38 samt på PMI en-
dast obligationer. På Stockholms Fondbörs och OM görs avsluten i sär-
skilda för respektive börs tillhandahållna elektroniska system (transaktions-
system). PMI tillhandahåller endast ett informationssystem som ligger till
grund för avslut gjorda telefonledes mellan medlemmarna.

4.3 Clearingorganisationen

I Börs- och clearinglagen definieras clearingorganisation39 som

"företag som har fått tillstånd enligt 8 kap. att driva clearingverksamhet"

Clearingverksamhet40 definieras i sin tur som

"verksamhet som består i att yrkesmässigt i options- eller terminsavtal
träda in som part eller på annat sätt garantera att avtalet fullgörs"

35 I första hand svenska värdepappersinstitut som har tillstånd att bedriva
värdepappersrörelse samt utländska motsvarigheter. Se vidare Börs- och clearing-
lagen 3 kap. 1 §.
36 Syftet med auktoriserad marknadsplats är dock detsamma som beträffande börs
med det undantaget att verksamheten inte är inskränkt till att avse endast mellan till
verksamheten anslutna medlemmar. Se vidare Börs- och clearinglagen 1 kap. 4 §
3 p. samt prop. 1991/92: 113 sid. 107-121.
37 Börsverksamheten i Sverige avseende options- och terminskontrakt regleras i
OM:s Regelverk 2 kap. Börsreglemente.
38 Även vissa derivatinstrument, se not 11.
39 Börs- och clearinglagen 1 kap. 4 § 5 p.
40 Börs- och clearinglagen 1 kap. 4 § 4 p.
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Begreppet clearing ges emellertid i allmänt språkbruk en vidare innebörd
än ovannämnda definition. Sålunda anses normalt avvecklingsverksamhet
som exempelvis fullgörs av Värdepapperscentralen VPC AB41 (VPC) eller
av Euroclear eller Cedel också utgöra clearingverksamhet. I en nyligen lagd
proposition42 föreslås en utvidgning av begreppet clearingverksamhet till
att omfatta även sådan clearingverksamhet och inte som idag endast
motparts- eller garantifunktionen avseende options- och terminskontrakt.
(Se vidare kapitel 5).

I Sverige finns det f.n. endast en aktör, nämligen OM, som har tillstånd
att bedriva clearingverksamhet.43

Motsvarande krav på tillstånd att bedriva värdepappersrörelse som gäl-
ler för börsmedlemskap finns inte för clearingmedlemskap.44

Det kan beträffande clearingorganisationens roll påpekas att den innebär
en riskreducerande faktor i det finansiella systemet genom att varje aktör i
marknaden har samma motpart, nämligen clearingorganisationen45 (central
clearing). Central clearing, även kallad multilateral netting, innehåller of-
tast en garantifunktion antingen genom fullgörandegaranti eller genom parts-
inträde s.k. substitution med eller utan förlustallokering till medlemmar.
Den innehåller även en registerhållningsfunktion och avvecklingsadmi-
nistration på nettobasis, d.v.s. ett kvittningsförfarande tillämpas med avse-
ende på likvid och leverans. Central clearing kan också innefatta netting av
positioner genom novation.46

Central clearing innebär ytterligare reduktion av avvecklings- och kapital-
täckningskostnaderna och dessutom oftast en minskning av systemriskerna
genom kontinuerlig marknadsvärdering (mark to market), krav på säkerhet
samt övervaknings- och kontrollrutiner. Det förutsätts vidare att clearing-
organisationen, då den träder in som part i handeln, riskmässigt är i balans47

41 Under aktiekontolagen (1989:827) har VPC monopol på registrering av vissa
värdepapper. Se vidare Clearingutredningen sid 236-237 angående ett upphävande
av monopolet.
42 Prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m.
43 Clearingverksamheten avseende options- och terminskontrakt regleras i OM:s
Regelverk 3 kap. Clearingreglemente.
44 Se vidare Börs- och clearinglagen 8 kap. 6 §.
45 Se exempelvis SOU 1993:114 "Konto, clearing och avveckling" sid. 176-178.
46 Utestående kontrakt upphör och ersätts av ett nytt kontrakt som motsvarar nettot
av de ersatta kontrakten.
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samt att organisationen har tillräckliga finansiella resurser att skydda kun-
derna mot förluster som kan drabba dem till följd av att clearing-
organisationen inte kan fullgöra sina clearingåtaganden.48

Att både netting49 i olika former och central clearing minskar riskerna i
de finansiella systemen utvisas bl.a. av reglerna för kapitaltäcknings-
beräkning.50 Fordringar på en central clearingorganisation är undantagna
från kapitalkrav.

Den viktigaste komponenten i clearingverksamheten är sålunda att
clearingorganisationen inträder som central motpart såsom köpare mot säl-
jaren och såsom säljare mot köparen. För de åtaganden clearingorganisa-
tionen ikläder sig har clearingorganisationen en skyldighet att tillse att be-
tryggande säkerheter ställs av kunden/medlemmen till clearingorganisa-
tionen.51 Behovet av säkerhet räknas ut enligt ett säkerhetsberäknings-
system.52 Säkerheterna utgörs vanligtvis av vissa typer av värdepapper, of-
tast statspapper, kontanta medel eller bankgarantier och ställs i OM:s sys-
tem antingen direkt till OM (direkt ställande av säkerhet) eller till medlem-
marna (indirekt ställande av säkerhet) som i sin tur ställer säkerhet direkt
till OM för det aggregerade säkerhetskravet för samtliga indirekt ställande
slutkunders räkning. Säkerheterna förvaras för clearingorganisationens räk-
ning i regel i en bank, säkerhetsbanken. Denna bank utgör således också en
av aktörerna på marknaden för nya finansiella instrument, specifikt för den
av OM valda lösningen att organisera clearing.

Hos clearingorganisationen OM bokförs på för ändamålet öppnade kon-
ton53 alla de transaktioner som värdepappersinstituten och deras kunder gör
på OM, varvid minst ett konto skall finnas för varje kund. Värdepappers-
institutens kunder är anonyma gentemot OM.54

47 Börs- och clearinglagen 9 kap. 5 §.
48 Börs- och clearinglagen 8 kap. 5 §.
49 Genom ett tillägg till lagen om handel med finansiella instrument, 5 kap. 1 §, som
trädde i kraft den 1 april 1995, har införts en bestämmelse om att avtal vid handel
med finansiella instrument om netting kan göras gällande vid konkurs eller offent-
ligt ackord i Sverige. Se vidare prop. 1994/95:136.
50 Se FFFS 1995:41 (Finansinspektionens författningssamling).
51 Börs- och clearinglagen 9 kap. 2 §. Undantag kan medges men det har enligt vad
som är känt aldrig inträffat. I OM:s system ställer även Riksbanken såsom medlem
i clearingen säkerhet.
52 Se exempelvis OM:s Regelverk p. 3.11.
53 Se OM:s Regelverk p. 1.8.
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4.4 CCHB

CCHB är en av Svenska Fondhandlareföreningen och OM gemensamt ägd
neutral gransknings- och kontrollorganisation. Den har till uppgift att re-
gistrera samtliga slutkunder som anslutits till handeln respektive clearingen
hos OM. (Se punkt 4.6). Utan sådan registrering kan inte tillgång till
marknadsplatsen respektive clearingen erhållas. CCHB utför också kon-
troller hos säkerhetsbankerna och medlemmarna att säkerheter ställts i en-
lighet med Regelverket. Eftersom medlemmarnas kunder är anonyma gent-
emot OM är det endast CCHB som har en samlad bild över deras identite-
ter.

4.5 Banker och andra värdepappersinstitut

Den som yrkesmässigt handlar med finansiella instrument för egen eller
annans räkning bedriver värdepappersrörelse enligt Värdepappersrörelse-
lagen.55 Härför krävs det enligt lagen tillstånd, som ges av Finansins-
pektionen, beroende på vilken typ av värdepappersrörelse som avses be-
drivas.56 Institut som fått sådant tillstånd benämns värdepappersinstitut.

Vad gäller OM:s options- och terminsmarknad ansluts värdepappers-
institutet såsom medlem till OM efter undertecknande av ett medlemsavtal.57

Medlemskapet kan avse antingen börsmedlemskap eller clearingmedlemskap
eller bådadera. För anslutning till OM krävs, förutom vederbörliga tillstånd
att bedriva värdepappersrörelse, även att vissa tekniska krav gentemot OM,
såsom uppkoppling m.m., är uppfyllda.58

Genom medlemsavtalet med OM godkänner värdepappersinstitutet OM:s
Regelverk och öppnar konton i OM:s system för egna och för slutkunders
affärer. Medlemmarna har också förpliktat sig att tillse att slutkunderna
ställer säkerheter i enlighet med Regelverket. De har vidare ett ansvar för
rätta fullgörandet av slutkundernas åtaganden mot OM. Detta ansvar är något

54 I den mån OM finner det erforderligt för tillvaratagande av sin rätt kan OM på
förfrågan hos CCHB fa kännedom om parts identitet. Se punkt 4.4 beträffande CCHB.
Denna möjlighet för OM skall endast undantagsvis kunna göras gällande och till-
lämpas således med stor restriktivitet.
55 1 kap. 2 § i lagen.
56 1 kap. 3 § i lagen.
57 Se OM:s Regelverk p. 1.2.
58 Se OM:s Regelverk p. 2.1 och 3.1.
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olika utformat beroende på vilken kontostruktur slutkunden valt.59

För den handel som sker utanför börsen och således direkt mellan par-
terna eller deras ombud, den s.k. OTC-handeln, saknas explicita handels-
regler. För att underlätta avräkningen av förpliktelser mellan två parter före-
kommer det att dessa ingår ett ramavtal under vilket de olika transaktio-
nerna skall läggas. Organisationer såsom Svenska Fondhandlareföreningen
och ISDA har utarbetat olika avtalsverk som kan tjäna som utgångspunkt
för parternas avtalsslutande.

4.6 Slutkunderna

Som angivits ovan utgör slutkunderna den typ av aktör som företräds gen-
temot börsen respektive clearingorganisationen av en medlem. Slutkunden
äger inte själv agera i förhållande till OM.60 Det finns inga andra inskränk-
ningar i rätten att vara slutkund och göra options- och terminsaffärer än vad
som följer av allmänna regler om rättshandlingsförmåga61 eller särskilda
regler om rätten att göra placeringar i ifrågavarande instrument.

Slutkunden ansluts till OM genom undertecknande av ett Kundavtal, re-
gistrering hos CCHB samt genom att OM för kundens räkning öppnar ett
konto.62

59 Vid indirekt ställande av säkerhet ansvarar medlemmen i princip för slutkundens
samtliga förpliktelser gentemot OM (se OM:s Regelverk p. 1.11.2). Vid direkt ställan-
de av säkerhet är ansvaret begränsat till det säkerhetskrav som är hänförligt till
själva registreringen av ifrågavarande kontrakt, inte p.g.a förändrat marknadsläge
med avseende på redan registrerade kontrakt. (Se OM:s Regelverk p. 1.11.3.)
60 Som framgått tidigare anges i Börs- och clearinglagen vilka krav som skall gälla
för direkt anslutning till en börs. Beträffande anslutning till en clearingorganisation
finns inte motsvarande krav. OM har dock upprätthållit samma krav för clearing-
anslutning som för börsanslutning. Denna ståndpunkt är för närvarande under om-
prövning; större kunder som inte är värdepappersinstitut skall kunna bli clearing-
medlemmar för egna affärer.
61 Den engelska kommunen Hammersmith & Fulham hade ingått ett antal
swapkontrakt som House of Lords inte ansåg bindande på kommunen eftersom
brister i den rättsliga handlingsförmågan från kommunens sida att göra sådana affä-
rer förelåg.
62 Se OM:s Regelverk p. 1.3.1.
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4.7 Något om de rättsliga relationerna mellan clearing-
organisationen, medlemmen och slutkunden

4.7.1 Slutkunds clearing m.m.

Slutkundsclearing är ett centralt begrepp och en gemensam nämnare för
större delen av options- och terminsmarknaderna i Norden. Härmed menas
att de affärer som slutkunden gör genom medlemmen även registreras hos
clearingorganisationen på ett för kunden öppnat konto. Kunden blir där-
med förpliktigad gentemot clearingorganisationen på samma sätt som om
de åtgärder som vidtagits av medlemmen för kundens räkning istället hade
vidtagits av kunden själv.63 En rättslig relation etableras således direkt mel-
lan clearingorganisationen och slutkunden genom medlemmen. Skulle med-
lemmen försättas i konkurs eller eljest inte såsom mellanman kunna full-
göra sina skyldigheter mot slutkunden kan slutkunden vända sig direkt mot
clearingorganisationen.64 På motsvarande sätt kan clearingorganisationen
vända sig direkt gentemot slutkunden.

Slutkundsclearingen innebär också att clearingorganisationen får en sam-
lad bild över samtliga aktörers positioner och kan beräkna säkerheter på ett
enhetligt sätt för kundernas konton. Därtill kommer att netting av slut-
kundernas positioner på medlemsnivå inte förekommer. Sammantaget mins-
kar slutkundsclearingen den totala risken i marknaden.

Hur skall då mellanmannens (värdepappersinstitutet) roll identifieras när
han företräder en slutkund gentemot börsen respektive clearingorganisa-
tionen?

Som ovan angivits agerar i OM:s verksamhet värdepappersinstitutet vid
avslutstillfallet i eget namn för slutkundens räkning genom att ange ett kon-
tonummer på vilket slutkundens options- eller terminsaffärer skall registre-
ras. Institutet agerar sålunda som kommissionär gentemot OM. Till sin ka-

63 Se exempelvis OM:s Regelverk p. 1.3.3. På marknaderna utanför Norden är det
vanligast att slutkundernas rättigheter och skyldigheter inte kan göras gällande mot
clearingorganisationen utan endast mot medlemmen, som i sin tur ingår erforder-
liga kontrakt på börsen gentemot clearingorganisationen (s.k. back-to-back rela-
tion). Har slutkundernas positioner dock registrerats på s.k. omnibus accounts in-
träder vanligtvis ett visst sakrättsligt skydd för dessa positioner.
64 Jfr konkursen i april 1993 i den svenska fondkommissionsfirman Orion Fond-
kommission AB. De slutkunder som ingått options- och terminsaffärer genom Orion
Fondkommission med OM och därvid hade anspråk på OM kunde trots fond-
kommissionsfirmans konkurs göra gällande dessa mot OM.
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raktär är detta ett kommissionsförhållande som väl ansluter till den av
lagstiftaren i kommissionslagen utformade konstruktionen av kommissions-
affär. Det kan emellertid framföras tvekan om kommissionslagen är tillämp-
lig. I kommissionslagen talas om köp- och försäljning av värdepapper.65

Härvid har knappast avsetts avtal som innebär iklädande av skyldigheter
och rättigheter i kommissionsförhållandet. Vid handeln med OM som mark-
nadsplats är det just fråga om den typen av avtal.

Frågan om Kommissionslagens tillämplighet spelar dock mindre roll. I
OM:s Regelverk regleras slutkundens relation till OM fullt ut varvid expli-
cit framgår att värdepappersinstitutet äger binda slutkunden gentemot OM.
Skulle exempelvis slutkunden åsamkas skada genom OM:s vållande följer
härav att slutkunden kan göra gällande ett skadeståndsanspråk direkt gente-
mot OM.66

Avsaknaden av lagregler har gjort det så viktigt att täcka in själva avtals-
konstruktionen i OM:s Regelverk för att få till stånd rättsligt bindande rela-
tioner mellan parterna.67

På OM etableras rättsförhållandet mellan slutkunden och OM i samband
med att ifrågavarande affär registreras i clearingsystemet. Först då uppstår
ett kontrakt. Träffas avslut på börsen sker registrering momentant med
avslutet.68 Har affären gjorts upp utanför börsen ansöker medlemmen om
registrering som effektueras av OM efter det att affären godkänts av OM.69

65 Lag (1914:45) om kommission 4 § samt Värdepappersrörelselagen 1 kap. 9 §.
66 I ett vidare perspektiv är de ålderdomliga reglerna i Handelsbalkens 18 kap. om
sysslomän dock tillämpliga, särskilt vad avser relationen mellan medlemmen och
slutkunden (se not 86).
67 Möjligtvis skulle på ifrågavarande avtalskonstruktion, eller enskilda moment i
avtalskonstruktionen (avslut, settlement, säkerhetshantering), kunna tillämpas den i
nordisk rätt sedan länge erkända rättsfiguren tredjemansavtal eller avtal till förmån
för tredje man. Med tredjemansavtal menas vanligtivs ett avtal mellan två parter
genom vilket en tredje person erhåller en självständig rätt enligt avtalet mot endera
parten. Slutkunden skulle således erhålla en rätt gentemot OM p.g.a avtalet mellan
OM och medlemmen. Huruvida tredjemansavtalet, renodlat från eventuella anknyt-
ningar till handelsbruk eller kommissionsregler, innebär även en möjlighet att binda
slutkunder är mer oklart. Se Helena Carlsson, "Tredjemansavtal - i svensk och
engelsk rätt", Examensarbete HT 94, Juridiska Fakulteten, Stockholms Universitet.
68 Se OM:s Regelverk p. 1.7.3.
69 Se OM:s Regelverk p. 1.7.4.
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4.7.2 Några frågor kring säkerhetsarrangemangen

Säkerhetsarrangemangen kring handeln med nya finansiella instrument är
av vital betydelse för aktörerna och därmed också för marknadens funktiona-
litet.

I stort sett överensstämmer metoderna för säkerhetsberäkning och säker-
ställande i de olika länderna i Norden. I Norge har dock clearingorganisa-
tionen NOS en koppling till VPS Verdipapirsentralen AS (VPS) på så sätt
att registrering av slutkundernas positioner sker hos båda organisationerna
varvid NOS beräknar säkerhetskrav samt genom partsinträde garanterar
förpliktelsernas uppfyllelse, medan VPS hanterar själva säkerställandet.70

Modellen är enligt min mening mindre ändamålsenlig eftersom den invol-
verar ytterligare en central funktion, vilket får till följd att visst "dubbel-
arbete" utförs.

I Sverige har clearinghusets rätt att kvitta krav på slutkunden "förstärkts"
genom att alla kundens anspråk gentemot clearinghuset p.g.a. registrerade
kontrakt är generellt pantförskrivna till clearinghuset.71 Härigenom behö-
ver clearinghuset inte förlita sig på de allmänna kvittningsreglerna i och
utom konkurs. Fördelen härmed är att slutkunden genom pantsättningen
förhindras att, till skada för clearingorganisationen, förfoga över kontrak-
ten t.ex. att pantsätta dem till tredje man. Vidare innebär det att clearing-
huset inte är bundet av de "kvittningshinder" som kan göras gällande, t.ex.
att kravet på att fordringarna måste gå ut på prestation av samma slag eller
att motfordran måste vara förfallen till betalning.72

En annan fråga som i Sverige under senare tid tilldragit sig viss uppmärk-
samhet och som bl.a. aktualiserats av Riksbanken73 rör i vad mån kom-
plettering av tidigare ställd säkerhet till clearinghuset är underkastad åter-
vinning enligt 4 kap. 12 § konkurslagen. Sådan tilläggssäkerhet erfordras
om den initialt ställda säkerheten inte längre är betryggande, och frågan är
huruvida en ställd tilläggssäkerhet är att anse som säkerhet för ny eller

70 Se "Innstillning II fra Verdipapirhandellovutvalget oppnevnt ved Kongelig
resolusjon 31. januar 1994", sid. 233 och 251-252.
71 Se OM:s Regelverk p. 1.10.
72 Pantsättningen kan närmast liknas vid "panträtt i egen skuld". Se Knut Rodhe,
Handbok i sakrätt, Lund 1985, sid. 540-541. Beträffande slutkundens rätt att kvitta
i clearinghusets konkurs har ett kvittningsförbehåll intagits. (Se OM:s Regelverk p.
1.14). Verkan av ett sådant kvittningsförbehåll regleras i lagen om handel med fi-
nansiella instrument 5 kap. 1 § (se not 49).



210 Hans Berggren

gammal gäld. Om den skuld för vilken tilläggssäkerhet ställts skall anses ha
tillkommit när det ursprungliga kontraktet ingicks, finns risken att tilläggs-
säkerheten är återvinningsbar i enlighet med grundsatsen om säkerställande
för gammal gäld. Omvänt gäller att en ställd tilläggssäkerhet i princip är
skyddad mot återvinning om skulden ifråga anses ha tillkommit vid den
tidpunkt då den initialt ställda säkerheten blev otillräcklig.

För det fall att tilläggssäkerhet ställts till följd av att den initialt ställda
säkerheten minskat i värde, torde gälla att tilläggssäkerheten är återvinnings-
bar i enlighet med vad som anförts ovan.

Om däremot tilläggssäkerhet ställts p.g.a. att aktören intagit nya positio-
ner eller till följd av att värdet av dennes redan intagna positioner stigit till
följd av kursförändringar, är min bedömning att en svensk domstol skulle
anse tilläggssäkerheten fredad mot återvinning, d.v.s. att fråga är om säker-
ställande för ny skuld. Till stöd för denna min ståndpunkt kan åberopas
NJA 1988 s. 149.1 det rättsfallet har Högsta domstolen accepterat synsättet,
att transaktioner som skett i ett kontokurantförhållande och som resulterat i
ett saldo till ena parterns förmån skall ses som betalning till denne med ett
belopp motsvarande saldot. Samma betraktelsesätt gör sig gällande vid ifrå-
gavarande säkerställande. Detta innebär att en ökning av säkerhetskravet
för en kund räknat för viss period, t.ex. från säkerställandet till konkurs-
beslutet, bör anses som "ny gäld" och att panten följaktligen till motsva-
rande del är oangripbar.74

73 Se Sveriges Riksbanks Promemoria 1995-10-05 om säkerheter ställda i samband
med clearing och avveckling på de finansiella marknaderna, som utgör underlag för
en framställning till Finansdepartementet att konkurslagen ändras i syfte att undan-
röja osäkerheten om s.k. marginalsäkerheter enligt svensk rätt är fredade från åter-
vinning i insolvenssituationer.
74 Professor Torgny Hastad anmälde vid en hearing anordnad av Finansdeparte-
mentet den 15 november 1995 i Stockholm med anledning av Riksbankens fram-
ställan (se not 67) en avvikande mening. Enligt hans uppfattning uppkommer ingen
ny skuld när säkerhetskravet ökar, vare sig preskriptionsregler eller konkurslagen
4 kap. 12 § tillämpas. Ändamålet med konkurslagen 4 kap. 12 § är att gäldenären
under den sista tremånadersperioden inte skall gynna någon oprioriterad borgenär
och att eventuella gynnanden skall korrigeras retroaktivt. Hänvisning till NJA 1988
sid. 149 förändrade inte hans uppfattning. Hastad har härefter i ett remissvar 1995-
11-22 till Finansdepartementet på Riksbankens framställan närmare utvecklat var-
för den nu ifrågavarande tilläggssäkerheten enligt hans uppfattning är återvinnings-
bar samt även förklarat sig inte kunna ställa sig bakom framställan. Andra remissin-
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Även återpantsättning15 har varit föremål för diskussion i Sverige i rela-
tionen mellan clearinghuset och medlemmarna vad gäller indirekt ställande
av säkerhet.76 Det har ibland hävdats att reglerna om återpantsättning77 skulle
göra det möjligt för medlemmen att använda slutkundernas till medlemmen
pantförskrivna värdepapper vid medlemmens säkerställande gentemot
clearinghuset. OM har inte godkänt ett sådant förfarande eftersom åter-
panthavarens ställning enligt OM är oklar.78

Enligt vissa uppfattningar i den juridiska doktrinen79 är det panträtten
och inte panten som är föremål för återpantsättningen. Den ursprunglige
pantsättaren kan sålunda med befriande verkan betala till den ursprunglige
panthavaren/återpantsättaren. I förevarande fall innebär detta att slutkundens
betalning till medlemmen gäller även mot clearinghuset (återpanthavaren)
med en rätt att utfå de återpantsatta värdepapperen av clearinghuset. Åter-
panthavaren (clearinghuset) saknar då sakrättsligt skydd.80

stanser, däribland OM, har dock instämt i vad Riksbanken anfört. Delade meningar
föreligger dock om inte ändringen borde göras i Börs- och clearinglagen i stället för
i Konkurslagen. En remissinstans, Alfred Berg Fondkommission AB, föreslår i sitt
remissvar 1995-11-22 en lagändring som undantar ordinärt ställande av säkerhet
från återvinning (jfr Konkurslagen 4 kap. 10 § om ordinär betalning).
75 Advokaten Staffan Myrdal, Uppsala, planerar att inom den närmaste tiden ge ut
en bok om återpantsättning.
76 Se sid. 22.
77 Se lagen om handel med finansiella instrument 3 kap. 3 § vari bl.a. sägs att åter-
pantsättning inte får ske för högre belopp eller på strängare villkor än vad som
gäller hos panthavaren.
78 Se OM:s Regelverk p. 3.10.10.
79 Se Gertrud Lennander, Panthavares skyldigheter vid pantavtal om lös egendom,
Uppsala 1977, sid. 171.
80 Ett annat skäl att inte tillåta återpantsättning är regeln i 3 kap. 3 § lagen om handel
med finansiella instrument om att återpantsättning inte får ske för högre belopp
eller på strängare villkor än vad som gäller hos den ursprunglige panthavaren. Ef-
tersom säkerhetskravet gentemot medlemmen inte bör anses utgöra ett underlig-
gande fordringsförhållande skulle återpantsättningen i så fall vara ogiltig. Vid en
eventuell konkurs hos medlemmen äger clearinghuset inte i så fall ianspråkta pan-
ten. Vidare kan anföras att ett säkerhetskrav på medlemmen, såsom fallet är vid
indirekt ställande av säkerhet, inte kan svara mot de sammanlagda säkerhetskraven
avseende medlemmens slutkunder. Återpantsättning skulle även här ske på sträng-
are villkor. Slutligen skall enligt Handelsbalken 10 kap. 6 § denuntiation ske till den
ursprunglige pantsättaren vid återpantsättning. Frågan är om en generell denuntiation
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4.8 Några slutsatser

Strukturen på den nordiska marknaden för finansiella instrument, i vart fall
på den svenska, får i dagsläget anses relativt väl etablerad och fungerande.
En modern lagstiftning i Sverige reglerar aktörernas verksamhet.81 Lag-
regleringen är utformad som en ramlagstiftning; detta gäller framförallt Börs-
och clearinglagen. Det ankommer sedan på respektive börs och clearinghus
att inom nämnda ramar avtalsvägen precisera rättsläget. Se härom mer i
kapitel 5.

I framtiden kan dock förändringar i strukturen komma att ske. Reglerna
om medlemskap på börs kan komma att ändras på så sätt att även sådana
aktörer som inte är värdepappersinstitut eller liknande utomlands bereds
möjlighet att bli medlemmar såvitt avser handel för egen räkning.82 Som
tidigare nämnts gäller detta i Sverige redan på clearingsidan.

Vidare kommer med största sannolikhet den ökande konkurrensen, bl.a.
genom ikraftträdandet av Investment Services Directive (ISD),83 tvinga de
mindre börserna att hitta samarbetsformer vid äventyr att de eljest slås ut.
Ett exempel på sådant samarbete är att börserna tillhandahåller varandras
produkter och härigenom skapar sammanlänkade marknadsplatser (=gemen-
sam marknadsplats). Ett sådant samarbete förekommer redan idag mellan
OM och OMLX och kommer att under senare delen av 1996 utvidgas till

är tillräcklig. Slutkunderna är anonyma i OM:s system vilket försvårar en individu-
ell denuntiation.
81 Det kan som ett kuriosum nämnas att då OM i juni 1985 (vid den tidpunkten hette
bolaget Optionsmäklarna OM Fondkommission AB) började tillhandahålla börs-
och clearingtjänster avseende optionskontrakt fanns ingen värdepappersmarknads-
rättslig lagstiftning som kunde göras tillämplig på verksamheten. OM fick därför
ansöka om tillstånd att såsom fondkommissionär bedriva fondkommissionsrörelse
för att härigenom komma under dåvarande Bankinspektionens tillsyn. Sådant till-
stånd beviljades trots att verksamheten låg långt ifrån traditionell fondkommissions-
verksamhet.
82 En sådan ändring kräver dock sannolikt att Investment Services Directive, Bila-
gan, Avsnitt A, p. 2 ändras till att inte ta upp handel i egen räkning samt att kravet i
Börs- och clearinglagen på börsmedlemskap, innebärande att ifrågavarande företag
skall vara värdepappersinstitut, inte omfattar sådana företag som endast handlar i
egen räkning.
83 Genom ISD möjliggörs inom EU för en börs i ett land att ansluta medlemmar från
ett annat land.
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att även omfatta Oslo Börs. Detta samarbete på nordisk basis benämns LEC
(Linked Exchange and Clearing).84

Den inom Norden utvecklade slutkundsclearingen får kanske stå som
modell vid utbyggnaden av clearingorganisationer inom och utom Europa.
Fördelarna är påtagliga, ökad riskkontroll för marknaden i dess helhet.

Förekomsten av tvister och domstolsprocesser utgör ibland ett mått på
hur en verksamhet fungerar. Vad gäller handel och clearing av nya finan-
siella instrument har börserna och clearingorganisationerna i Norden varit
förskonade från allvarligare inslag av den arten. Däremot har i relationen
mellan medlemmen/värdepappersinstitutet och slutkunden i Sverige för-
kommit ett antal processer. De har nästan alla det gemensamt att medlem-
men riktat krav på ersättning mot slutkunden p.g.a. gjorda förluster från
slutkundens sida, som medlemmen fått täcka. Slutkunden har vanligtvis
invänt antingen att medlemmen förfarit vårdslöst gentemot slutkunden och
inte inkrävt nödvändiga handlingar eller säkerheter85 av slutkunden eller

84 Till en gemensam marknadsplats anordnad av de tre börserna ansluts börsernas
medlemmar (tillsammans ca 200 st). Clearing äger dock rum lokalt i varje enskilt
land och clearingorganisationerna är i balans gentemot varandra genom att sär-
skilda balanskontrakt ingås. Även säkerställande mellan clearingorganisationerna
skall i vissa fall förekomma.
85 Se exempelvis dom av Linköpings tingsrätt 1992-03-03, DT 130, i mål T646/90,
T654/90 och T655/90 samt dom av Borås tingsrätt 1995-05-15, DT 269, i mål
T661/93 (överklagad till Hovrätten för Västra Sverige). I båda målen gällde frågan
bl.a. huruvida underlåtenhet från medlemmens sida att upplysa om säkerhetskrav
skulle få till följd att av slutkunden gjorda förluster skulle täckas av medlemmen. I
Linköpingsmålet fann domstolen så vara fallet medan domstolen i Boråsmålet kom
till en motsatt ståndpunkt. Se även Alfred Berg Fondkommission AB ./. Sydinnovator
AB och Conny Hagman. Målet, som avgjordes av Högsta domstolen 1995-12-12,
DT 214, (mål nr T90/93) gällde frågan om Alfred Berg Fondkommission (Bergs)
var skadeståndsskyldigt p.g.a. vårdslöshet bestående i att Bergs låtit Sydinnovator
och Conny Hagman inleda och fortsätta handel med indexoptioner utan att före-
skrivna öppnings- och pantförskrivningshandlingar förelåg samt genom att Bergs
inte heller på annat sätt lämnat upplysningar om riskerna med handel med optioner
och inte heller förvissat sig om att bolaget/Conny Hagman erhållit sådan informa-
tion, vilket föreskrevs i Bankinspektionens Allmänna råd (BFFS 1988:7). Högsta
domstolen fann att de Allmänna råden endast kunde ges en rådgivande karaktär
samt att Conny Hagman var tillräckligt medveten om de särskilda riskerna med
handel med indexoptioner. Bergs kunde då inte anses ha brustit i omsorg genom att
inte informera om riskerna. Bergs talan vann därför bifall.
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godkännanden för att göra affärer i kundens namn eller att medlemmen
brustit i den omsorgsplikt som måste anses omfatta en skyldighet att tillse
att uppdragsgivaren/slutkunden innan handeln inleds, är fullt införstådd med
villkor och risker.86 Genom en ändring i Värdepappersrörelselagen (§ 7),
som trätt i kraft den 1 januari 1996, åläggs värdepappersinstituten en när-
mare preciserad informationsskyldighet gentemot sina kunder.87

5. Normerna

5.1 Allmänt

I detta kapitel diskuteras några frågor om normerna samt normbildningen
kring de nya finansiella instrumenten. En särskild inriktning görs mot den
näringsrättsliga regleringen av börs- och clearingverksamheten. Som tidi-
gare nämnts utgör börsen och clearingorganisationen två viktiga element
vad gäller handel i nya finansiella instrument. Normbildningen delas lämp-
ligast in i lagreglering, myndighetsreglering samt självreglering.88

Marknaden i nya finansiella instrument utgör en integrerad del av
värdepappersmarknaden.891 Sverige finns numera en modern lagstiftning
kring denna marknad. Tidigare har Börs- och clearinglagen, lagen om han-
del med finansiella instrument samt Värdepappersrörelselagen nämnts.
Härtill kan Insiderlagen (1990:1342) nämnas. Finansinspektionen har i sin
författningssamling, FFFS, lämnat detalj föreskrifter kring lagarna. Vidare

86 I Sverige kan som exempel på bristande omsorgsplikt från medlemmens sida
nämnas Svea Hovrätts dom 1995-09-11, DT 60, i mål T423/95 där domstolen fann
att den bank som företrädde en kund p.g.a. att full information inte lämnats om
riskerna med handel i indexoptioner skulle betala de förluster som handeln förorsa-
kade. Prövningstillstånd meddelades ej.
87 Lagregeln utvecklas närmare i FFFS 1995:59 1 kap. 5 §, som ersätter i not 79
angivna Allmänna råd. En fråga i det sammanhanget är om HD:s avgörande skulle
fått en annan utgång om lagregeln och föreskriften var i kraft vid ifrågavarande
tillfälle.
88 Direktören Per-Ola Jansson går i sin bok "Regelbildningen på värdepappers-
marknaden", Stockholm 1995, utförligt igenom de i Sverige gällande reglerna på
värdepappersmarknaden.
89 Med värdepappersmarknaden avses vanligtvis aktiemarknaden, penning- och
obligationsmarknaden samt derivatmarknaden. En något mer adekvat benämning
vore i stället marknaden för finansiella instrument.
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har bl.a. genom branschorganisationer90 samt framför allt börserna själva
en självreglering utvecklats. Som tidigare nämnts regleras OM:s börs- och
clearingverksamhet av OM:s Regelverk, som inom ramen för själv-
regleringen, i detalj redovisar de rättsliga relationerna mellan inblandade
parter samt hur de ifrågavarande finansiella instrumenten är konstruerade.
Där finns också normer kring reducering av risk, såsom säkerhetshantering,
positionslimiter och möjligheter för börsen/clearingorganisationen att be-
gränsa handeln/clearingen för medlemmar och kunder. På grund av Börs-
och clearinglagens karaktär av ramlagstiftning har det varit möjligt att fort-
sätta att bygga upp denna typ av normer. Regelverket förelåg innan lagen
trädde i kraft. De institutionella investerarnas användande av finansiella
instrument regleras oftast i olika typer av placeringsreglementen.

Det bör påpekas att den värdepappersmarknaden näraliggande valuta-
marknaden är så gott som helt oreglerad, ehuru aktörerna dock vanligen
står under tillsyn. Detta gäller också den icke-standardiserade handeln i
nya finansiella instrument som äger rum inter-bank.91 Här kommer dock
allt fler krav på redovisning av exponeringar till följd av derivatpositioner.92

Allmänna utgångspunkter hos lagstiftaren är beträffande börsverksamhet
att verksamheten skall hålla vissa kvalitetskrav. Bland annat skall princi-
perna om fritt tillträde och neutralitet gentemot börsmedlemmarna samt
god genomlysning iakttas.93 Instrument som handlas under sådana förut-
sättningar skall anses som instrument som är föremål för handel på s.k.
reglerad marknad i enlighet med EU:s regler.94

90 Svenska Fondhandlareföreningen, som är en sammanslutning av banker och an-
dra värdepappersinstitut i Sverige, har genom utgivande av rekommendationer bl.a.
avseende nya finansiella instrument skapat självreglering för marknaden.
91 I prop. 1991/92:113 sid. 121 anges att lagstiftningen inte utgör något hinder för
värdepappershandel som bedrivs inom en grupp av aktörer som slutit sig samman
för att handla med varandra, t.ex. i formen av en inter-bankmarknad. Vidare konsta-
teras det att sådan verksamhet inte är möjlig att få auktorisation för och den är inte
heller tillståndspliktig enligt lagen om värdepappersrörelse. Denna typ av icke
tillståndspliktig interbank-handel preciseras i propositionens specialmotivering som
sådan verksamhet som bara avser handel för egen räkning inom en sluten krets.
Detta gäller även om ett särskilt bolag bildats för att organisera handeln (samma
prop. sid. 169).
92 Se exempelvis FFFS 1995:54 och 55.
93 Se Börs- och clearinglagen 2 kap. 1 § samt prop. 1991/92:113 sid. 69.
94 Se ISD art. 14-16 samt prop. 1991/92:113 sid. 68-69. Finansdepartementet har i
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Handel utan sådan kvalitetsstämpel kan dock vara tillståndspliktig så-
som förmedlingsverksamhet enligt Värdepappersrörelselagen.95

Finansinspektionen stoppade OM:s planerade notering i höstas av termins-
kontrakt avseende Nordbanken-aktier i samband med utförsäljningen till
allmänheten, s.k. when-issued-kontrakt. Beslutet var enligt min mening fel-
aktigt. Denna handel avser leverans av aktier vid den tidpunkt när aktien
introducerats (därav benämningen "when-issued-kontrakt"), varför termins-
kontrakt nog är den bästa benämningen på dessa instrument. Kommer ingen
börsintroduktion till stånd upphör kontrakten att gälla. Utomlands, exem-
pelvis i England, föredrar tillsynsmyndigheten vanligen att denna typ av
handel sker på en börs under ordnade former i stället för som förmedlings-
verksamhet96 (OTC-handel). Bevakning kan då kontinuerligt ske avseende
utvecklingen av dessa s.k. Grey Markets.

För clearingverksamhet gäller i stora delar samma kvalitetskrav om fritt
tillträde och neutralitet som för börsverksamhet.

5.2 Börsverksamhet

Förutom de krav som framgår av definitionen på börsverksamhet såsom
"notering av finansiella instrument syftande till handel mellan anslutna
medlemmar" (se sid. 23 och 41) framgår av förarbetena till Börs- och

enlighet med ISD art. 16 i december 1995 till övriga medlemsländer och Kommis-
sionen anmält att Stockholms Fondbörs, OM samt PMI utgör s.k. reglerade mark-
nader.
95 Se Värdepappersrörelselagen 1 kap. 3 § p. 2.
96 Finansinspektionen har i sin bedömning utgått från Börs- och clearinglagen
4 kap. 1 § 3 st där det sägs att options- och terminskontrakt endast får godkännas för
notering och handel om det föreligger en betydande handel med tillförlitlig kurs-
sättning i de underliggande tillgångarna. Sådan handel har inte bedömts föreligga
innan leverans av Nordbanksaktierna ägt rum. Syftet med bestämmelsen är dock att
(i) motverka möjligheterna till otillbörlig prismanipulation samt (ii) främja tillför-
litlig kurssättning i de aktuella options- och terminskontrakten. (Se bl.a. prop. 1991/
92:113 sid. 182). Enligt min mening tolkar Finansinspektionen inte lagtexten efter
de motivuttalanden som finns i propositionen. En framställning kommer därför att
göras av OM till Finansdepartementet så att erforderliga lagändringar kommer till
stånd. Sker inte detta kommer when-issued-kontrakten endast att förekomma på de
marknadsplatser som värdepappersinstituten organiserar med den bristande genom-
lysning som därav följer.
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clearinglagen att även informationsspridning utgör ett krav på verksamhe-
ten.97 Detta framgår även av auktorisationen av PMI som börs. Sådan verk-
samhet som i andra länder betraktas som börsverksamhet bör också i prin-
cip kunna auktoriseras här i landet.98

Börsens möjligheter att bedriva annan verksamhet än vad som framgår
av den mycket allmänna definitionen på börs begränsas därutöver av de
näringsrättsliga reglerna om sambands- och sidoverksamhet som finns i
Börs- och clearinglagen.

Verksamhet som har nära samband med den verksamhet som omfattas av
en auktorisation såsom börs, s.k. sambandsverksamhet, kräver ej särskilt
tillstånd. Det ankommer på Finansinspektionen att vid auktorisations-
prövningen och den löpande tillsynen av varje enskild börs bedöma vilka
sambandsverksamheter som är lämpliga och därmed acceptabla utifrån kra-
vet på en sund verksamhet.99

Mycket talar enligt min mening för att clearingverksamhet och tillstånd
att vara kontoförande institut i VP-systemet är exempel på verksamheter
som kan vara sambandsverksamheter. Av lagstiftningen kan utläsas att sär-
skilt tillstånd behövs om verksamheten inte har nära samband med den auk-
toriserade verksamheten som börs. En inte alltför djärv slutsats blir att
clearingverksamhet således har nära samband med börsverksamhet, i vart
fall enligt OM:s modell. Även om OM har fått tillstånd att bedriva clearing-
verksamhet så har inget tillstånd givits till att detta skall vara en sido-
verksamhet till OM: s börs verksamhet. Motsvarande gäller för OM: s verk-
samhet att vara kontoförande institut i VP-systemet.100

Verksamhet som inte har nära samband med den verksamhet som omfat-
tas av en auktorisation såsom börs kan bedrivas efter särskilt tillstånd av
Finansinspektionen, som s.k. sidoverksamhet enligt Börs- och clearing-
lagen.101 För sidoverksamhet tillämpas en mer restriktiv hållning som bland
annat kommer till uttryck genom att det krävs särskilda skäl för en börs för
att fa bedriva sidoverksamhet.

Ur ett näringsrättsligt perspektiv begränsas således en börs verksamhet
till (i) den verksamhet som omfattas av auktorisationen, antingen den ur-

97 Se prop. 1991/92:113 sid. 67. Se även ISD art. 21, som föreskriver miniminivåer
på börsens handelsinformation. IFFFS 1995:43 3 kap. utvecklas detta ytterligare.
98 Se prop. 1991/92:113 sid. 69.
99 Börs- och clearinglagen 4 kap. 4 § 1 st. Även prop. 1991/92:113 sid. 76-77.
100 Särskilt tillstånd härför krävs dock enligt Aktiekontolagen (1989:827) 3 kap. 1 §.
101 Börs- och clearinglagen 4 kap. 4 § 2 st.
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sprungliga eller senare beslutad ändring av verksamheten (inkluderande
såväl själva börsverksamheten som sambands verksamheten) eller (ii) till-
stånd som givits av Finansinspektionen för s.k. sidoverksamhet.102

5.3 Börsverksamhetens räckvidd

Trots att den verksamhet som skall bli föremål för börsauktorisation angi-
vits i vida termer kan ett försök att precisera gränserna vara av intresse. Om
en viss typ av verksamhet befinner sig i gränsområdet för börsverksamheten
men inom gränsen för nära samband så torde dock frågan om gränsdrag-
ning mellan dessa verksamheter - börs- respektive sambandsverksamheten
- endast ha ett mindre intresse. Sambandsverksamhet kräver ju inget sär-
skilt tillstånd och får betraktas som en del av antingen auktorisationen eller,
i vart fall, auktorisationsprövningen och den löpande tillsynen, och Finans-
inspektionen skall ändå göra en lämplighetsbedömning i respektive fall.

Av större intresse är den yttre gränsen för sambandsverksamhet. Utanför
denna får endast verksamhet bedrivas såsom sidoverksamhet, om tillstånd
därtill givits och här kan förarbetena men även praxis ge vägledning.

Som exempel på sidoverksamhet har i förarbetena angivits verksamhet
av helt annat slag än börsverksamhet, såsom t.ex. industriell verksamhet
eller försäljning av varor och tjänster som inte har någon anknytning till
börsverksamhet.103 Som tidigare angivits har OM tillstånd att bedriva sin
IBS-verksamhet som sidoverksamhet. Då IBS-verksamheten i sig skulle
kunna beskrivas som förmedlingsverksamhet (se punkt 5.4 nedan) kan det
vid en första anblick synas märkligt att denna ur ett näringsrättsligt per-
spektiv skulle sakna anknytning till börsverksamheten. Avsikten med att
IBS-verksamheten manifesterats i ett särskilt tillstånd kan nog förklaras
med att denna typ av förmedling, som en "broker" bedriver, inte uppfyller
de höga krav som kan förväntas gälla för en börs där handel kan ske.

5.4 Brokerverksamhet

Bland de näringsverksamheter som är tillståndspliktiga enligt Värde-
pappersrörelselagen brukar förmedlingsverksamhet anges som den som är
tillämplig på en "broker".104

102 Motsvarande perspektiv har lagts på verksamheterna hos en auktoriserad mark-
nadsplats och en clearingorganisation.
103 Se prop. 1991/92:113 sid. 77.
104 Värdepappersrörelselagen 1 kap. 3 § p. 2. Jfr not 13.
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Som exempel på sådan verksamhet har i både propositionen till Börs-
och clearinglagen och propositionen till Värdepappersrörelselagen angi-
vits att såväl inter-bank brokerverksamhet som annan mäklarverksamhet är
tänkt att inrymmas.105

5.5 Börs- och brokerverksamheternas förhållande till varandra

Av definitionen på börs- respektive brokerverksamhet framgår att dessa
överlappar varandra. Det är främst börsverksamhetens högre "preciseringar"
avseende dels (i) noteringen av instrument, dels (ii) medlemsanslutningen,
dels ock (iii) informationsspridningen av kurser och avslut som gör att
verksamheterna skiljer sig åt. Rent defmitionsmässigt innefattas i vart fall
börsverksamhet i förmedlingsverksamhet.

Vid införandet av Börs- och clearinglagen ändrades Värdepappersrörelse-
lagen på sådant sätt att den som erhållit auktorisation att bedriva börs-
verksamhet inte behöver tillstånd enligt Värdepappersrörelselagen106 men
såsom i OM:s fall tillstånd till sidoverksamhet.

Lagstiftarens utgångspunkt har varit att verksamhet av börskaraktär i
grunden är tillståndspliktig enligt Värdepappersrörelselagen, varför det all-
männa intresset av att sådan verksamhet inte skall kunna bedrivas i former
som står helt utanför insyn och kontroll, tillgodses. Detta var också ett av-
görande argument för att låta den verksamhet som är föremål för börs-
auktorisation anges i mycket vida termer.107 Företag som erhållit auktorisa-
tion enligt Börs- och clearinglagen är inte skyldiga att ha tillstånd enligt
Värdepappersrörelselagen.

5.6 Clearingverksamhet

I prop 1995/96:50 vidgas ramarna för den näringsrättsliga regleringen av
clearingverksamhet högst väsentligt. Enligt 1 kap. 4 § p. 4 i lagförslaget
anges clearingverksamhet som

"fortlöpande verksamhet som består i

a) att på clearingmedlemmarnas vägnar göra avräkningar beträffande deras
förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk
eller utländsk valuta, eller

105 Se prop. 1990/91:142 sid. 108 och prop. 1991/92:113, sid. 68.
106 Värdepappersrörelselagen 1 kap. 3a § 3 st.
107 Se prop. 1991/92:113 sid. 69.
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b) att genom inträdande som part eller som garant ta över ansvaret för
förpliktelsernas fullgörande, eller

c) på annat väsentligt sätt sörja för att förpliktelserna avvecklas genom
överförande av likvid eller instrument."

Utvidgningen av begreppet clearingverksamhet sker till de verksamheter
som brukar benämnas matchning, netting och avveckling. Tillståndskrav
införs för sådan verksamhet som innebär ett övertagande av risker eller ett
väsentligt ansvar för riskhantering. Clearingverksamhet avseende aktier,
obligationer och andra finansiella instrument samt betalningar inklusive
valuta omfattas av tillståndskravet.108

Den nu föreslagna utvidgningen innebär enligt min mening att gräns-
dragningsproblem uppstår mellan verksamheter som faller under Värde-
pappersrörelselagen och Börs- och clearinglagen.109 Rent lagtekniskt har
detta lösts på så sätt att clearingverksamhet som bedrivs av värdepappers-
institut undantas från det tillståndspliktiga området.

Värdepappersinstitut som tillhandahåller marknadsplats för OTC-han-
deln tillhandahåller enligt den nya definitionen clearingtjänster. Samma typ
av clearingverksamhet kommer således att bedrivas av såväl clearing-
organisationer som värdepappersinstitut utan att värdepappersinstituten är
underkastade de stränga krav vad gäller exempelvis riskmässig balans och
säkerheter. Clearingorganisationernas verksamhet "urvattnas" och det kan
hävdas att det blir mer attraktivt att bedriva clearingverksamhet som värde-
pappersinstitut än som clearingorganisation. Det kan ifrågasättas om detta
är en lämplig ordning, särskilt vid beaktande av den vikt clearingverksamhet
tillmäts i det finansiella systemet.

Frågan var också föremål för diskussion i propositionen.110 Clearing-
utredningens uppfattning var just att det ur säkerhetssynpunkt skulle vara
en fördel om tillstånd till clearingverksamhet bedömdes enligt Börs- och
clearinglagen istället för enligt annan lagstiftning. Då Finansinspektionen
emellertid angivit att tillståndsprövningen enligt Börs- och clearinglagen
bedrivs på i princip samma sätt som enligt Värdepappersrörelselagen, var
regeringen beredd att gå på ett av Finansinspektionen framfört förslag och
medge undantag från tillståndsplikten för värdepappersinstitut i propositio-
nen. I samband med detta betonades dock att det är av vikt att denna lösning

108 Se prop. 1995/96:50 sid. 64.
109 Se prop. 1995/96:50 sid. 72.
110 Se prop. 1995/96:50 sid. 72.
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inte medför konkurrens på skilda villkor, och då särskilt vad gäller kravet
på säkerhet i verksamheten. Finansinspektionen är satt att följa utveck-
lingen.111

Motsvarande reglering beträffande sambands- och sidoverksamhet för
börs finns också för clearingorganisationer. OM har tillstånd att såsom sido-
verksamhet till clearingverksamheten bedriva clearing avseende swapkon-
trakt och värdepapperslån.

En annan fråga av stor näringsrättslig betydelse vad avser clearing-
verksamhet i Sverige är VPC:s monopol att verka under Aktiekontolagen.
Eventuella konkurrenter, i första hand clearingorganisationer, är hänvisade
till rena avtalslösningar när det gäller att definiera rättsverkan av en regist-
rering i ett värdepapperslöst system. Sådana lösningar kan i alla lägen inte
bli likvärdiga en lagreglering.112

6. Några sammanfattande synpunkter

Utvecklingen av marknaden för nya finansiella instrument har varit explo-
sionsartad i Norden. Lagstiftaren har haft en svår uppgift att finna lämpliga
regleringar, främst ur ett näringsrättsligt perspektiv, som inte hämmar ut-
vecklingen utan i stället ger marknaden för dessa produkter förutsättningar
att fortsätta utvecklas. Lagstiftaren och tillsynsmyndigheter i olika länder
har fått ställa sig frågan hur marknaden skall regleras p.g.a. den starka kon-
kurrensen mellan olika typer av marknadsplatser, både nationellt och inter-
nationellt, samt framväxten av elektroniska handelssystem. Dr Ruben Lee
vid Oxford University beskrev de framväxande nya systemen som "Market
Oriented New Systems for Terrifying Exchange Regulators" förkortat
MONSTER.113

I stort sett har lagstiftaren i Sverige lyckats väl. Definitionen på clearing-
verksamhet måste dock få en lösning. Monopolet för VPC att verka under

111 OM har i två skrivelser till Näringsutskottet, 1996-01-18 och 1996-02-09, kritise-
rat utvidgningen av clearingbegreppet och undantaget för värdepappersinstitutens
clearingverksamhet från det tillståndspliktiga området samt även lagt ett förslag på
hur clearingverksamhet bör definieras. Förslaget går i huvudsak ut på en uppdelning
av clearingen i garanticlearing (motpart/garant) som avses regleras under Börs- och
clearinglagen (nu gällande definition) samt i administrativ clearing som avses regle-
ras under Värdepappersrörelselagen. (Se vidare nämnda skrivelse 1996-02-09).
112 Beträffande VPC-monopolet se SOU 1993:114 samt OM:s remissyttrande 1994-
04-27 på betänkandet.
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Aktiekontolagen måste också upphävas. Lagstiftningen inom clearing- och
avvecklingsområdet skall vara konkurrensneutral. I Norge pågår för närva-
rande ett intensivt lagstiftningsarbete, som sannolikt resulterar i en lagstift-
ning liknande den i Sverige. I övriga nordiska länder ligger också lagstift-
ningen i stort sett i fas med utvecklingen.

Den främsta orsaken till volymökningen är den växande kunskapen hos
investerarna om nyttan med de nya finansiella instrumenten. I USA, som
till vissa delar är ett föregångsland när det gäller att tillskapa nya finan-
siella instrument, dömde en domstol i Indiana för några år sedan en styrelse
för ett jordbrukskooperativ till skadestånd gentemot kooperativets med-
lemmar för att styrelsen vid förvaltningen av kooperativets spannmål, till
undvikande av förluster i en nedåtgående marknad, inte hade använt sig av
options- och terminsaffärer. När kommer det kommunala företagets finans-
chef eller styrelse, som tagit upp lån i utländsk valuta utan att valutaskydda
lånen genom exempelvis valutaterminer ställas till ansvar och bli skade-
ståndsskyldiga gentemot skattebetalarna?

Utvecklingen på den nordiska marknaden för finansiella instrument kan-
ske går mot större samordning än vad det nyligen introducerade LEC-sam-
arbetet mellan Sverige, England och Norge innebär. Kanske talar vi om ett
par år om en helt integrerad marknad för nya finansiella instrument i Nor-
den, och kanske för den delen också för hela aktie- och penningmark-
nadssidan.

Komplexiteten i de nya finansiella instrumenten kan också förväntas öka,
vilket i sin tur ställer höga krav på informationsgivningen mellan börserna,
clearingorganisationerna och värdepappersinstituten, å ena sidan, samt slut-
kunderna, å andra sidan. Inom detta område pågår ett par intressanta rätte-
gångar i USA, t.ex. Gibson Greetings vs Bankers Trust Company (i huvud-
sak förlikt) samt Procter & Gamble vs Bankers Trust Company. I båda
målen är kärandena ytterst professionella placerare som hävdar att kapital-
förvaltaren Bankers Trust brustit i sitt ansvar när förluster uppkommit av-
seende den förvaltade egendomen. Vi kommer sannolikt att få se liknande
mål i Norden i framtiden.

Vi kommer också att få se mindre professionella aktörer göra stora för-
luster i de nya finansiella instrumenten. Från USA kan hämtas ytterligare
ett fall, nämligen från Orange County i Kalifornien, som nyligen förlorade

113 Se "What is an Exchange? - A discussion paper", Dr Ruben Lee, Nuffield Col-
lege, Oxford University, Capital Markets Forum, 1992.
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drygt 10 miljarder kronor på räntespekulation. Det finns även exempel på
närmare håll, nämligen Stockholms stad, som också gjorde förluster i ränte-
derivat (huvudsakligen ränteterminer) 1987, dock i betydligt mindre omfatt-
ning.

Behovet och utvecklingen av central clearing förväntas också öka. Hade
kraschen i Barings Bank avsett OTC-handlade instrument, som inte varit
föremål för central clearing, hade de förluster som uppkom inte stannat vid
Barings Bank utan alla motparter till banken hade fått vidkännas stora för-
luster. Clearingorganisationer absorberade den motpartsrisk som Barings
Bank utgjorde. Den inom Norden utvecklade slutkundsclearingen kan för-
hoppningsvis spridas till andra länder, vilket ökar skyddet för investerarna.


