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Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besvarelse af spørgsmål 129 alm. del stillet af udvalget den 11. febru-
ar 2016 efter ønske fra Morten Bødskov (S).   
 
Spørgsmål: 
Ministeren bedes kommentere artiklen i Jyllands-Posten, Finans, den 9. 
februar 2016: ”Advarsel: Aktiesvindlere har frit spil for snyd med C20-
aktier”, herunder specifikt udtalelsen fra Finanstilsynets underdirektør, 
om at der er et stort hul i lovgivningen. 
 
Svar: 
Jeg vil gerne understrege, at en klar forudsætning for et velfungerende 
kapitalmarked er, at investorerne kan have tillid til, at der ikke foregår 
markedsmisbrug. Det gælder også i forbindelse med brugen af særlige 
algoritmehandelsstrategier, hvor der anvendes avancerede computerpro-
grammer.  
 
Det gælder generelt, at enhver mistanke om markedsmisbrug skal f.eks. 
NASDAQ Copenhagen og værdipapirhandlerne indberette til Finanstilsy-
net. 
 
I Finanstilsynets rapport om algoritmehandel på NASDAQ Copenhagen, 
fra februar 2016, som den omtalte artikel refererer til, har Finanstilsynet 
rettet fokus mod betydningen af den stigende algoritmehandel. Finanstil-
synet peger på, at de største danske aktier typisk også handles på uden-
landske børser, og at det ikke med den nuværende lovgivning, der er ba-
seret på EU-direktiver, helt kan udelukkes, at der kan ske markedsmis-
brug ved algoritmehandel på tværs af børserne. Finanstilsynet har imidler-
tid ikke konstateret konkrete tilfælde af markedsmisbrug i forbindelse 
med algoritmehandel. 
 
Med de nye fælleseuropæiske regler, skabes der mulighed for, at Finans-
tilsynet, til brug for sin markedsovervågning, kan få adgang til handelsda-
ta fra alle relevante EU-markedspladser i et ensartet og indbyrdes anven-
deligt format, hvilket vil styrke muligheden for at undersøge sager om 
muligt markedsmisbrug på tværs af markedspladser. Reglerne træder i 
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kraft 1. januar 2017. EU-Kommissionen har dog fremsat et forslag til ud-
skydelse af anvendelsesdatoen med 1 år til 1. januar 2018.  
 
Jeg har endvidere bedt Finanstilsynet om at rejse spørgsmålet i EU med 
henblik på at sikre, at vi indtil de nye EU-regler på området træder i kraft 
effektivt kan udveksle data med udenlandske markedspladser, så vi er 
sikre på, at vi kan holde øje med, om der sker manipulation. Desuden har 
jeg bedt Finanstilsynet om at undersøge mulighederne for at styrke sam-
arbejdet med udenlandske myndigheder på dette område.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Troels Lund Poulsen 
  
 


