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Besvarelse af spørgsmål 130 alm. del stillet af udvalget den 11. febru-

ar 2016 efter ønske fra Morten Bødskov (S).   

 

Spørgsmål: 

Med henvisning til artiklen i Jyllands-Posten, Finans, den 9. februar 2016: 

”Advarsel: Aktiesvindlere har frit spil for snyd med C20-aktier”, bedes 

ministeren redegøre for, hvilke initiativer regeringen vil tage i forhold til 

bekæmpelse af aktiesvindlen i C20-aktier, indtil den forventede vedtagel-

se af nye EU-regler i 2017 eller 2018. 

 

Svar: 

Det er vigtigt at understrege, at Finanstilsynet i sin rapport ikke har fundet 

konkrete eksempler på markedsmisbrug eller anden form for aktiesvindel 

ved brug af algoritmehandelsstrategier. Finanstilsynet foretager løbende 

markedsovervågning. Såvel NASDAQ Copenhagen og de værdipapir-

handlere, der udfører ordrer for kunder, er forpligtet til at overvåge hand-

len på deres markeder og for deres kunder. Enhver mistanke om mar-

kedsmisbrug skal NASDAQ Copenhagen og værdipapirhandlerne indbe-

rette til Finanstilsynet. 

 

Med de kommende nye EU-regler vil Finanstilsynet fremover i sin mar-

kedsovervågning have adgang til handelsdata fra de udenlandske mar-

kedspladser, hvor eksempelvis danske aktier handles. Endvidere vil han-

delsdata fra de forskellige markedspladser kunne rekvireres i et ensartet 

format, således at en sammenligning muliggøres. Derudover vil de euro-

pæiske markedspladsers ure være indbyrdes synkroniserede. Det er vig-

tigt, idet det i håndhævelsen af sager om markedsmisbrug er nødvendigt 

at kunne angive det præcise tidspunkt for, hvornår en ordre er afgivet, 

eller en handel er udført.  Med de nye EU-regler reduceres risikoen derfor 

for markedsmisbrug på tværs af markedspladser. 

 

Idet de nye EU-regler på området først træder i kraft 1. januar 2017 eller 

1. januar 2018, hvis EU-Kommissionens forslag om udskydelse vedtages, 

har jeg bedt Finanstilsynet om at rejse sagen i EU med henblik på at sikre, 

at vi indtil da på anden vis effektivt kan udveksle data med udenlandske 

markedspladser, så vi er sikre på, at vi kan holde øje med evt. manipulati-
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on. Desuden har jeg bedt Finanstilsynet om at undersøge mulighederne 

for at styrke samarbejdet med udenlandske myndigheder på dette område.  

 

Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål 129. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Troels Lund Poulsen 

  

 


