Bilaga 1a

Till [namn]
[e-post]
Såsom snart ny [styrelsemedlem/medlem i koncernledningen] så betraktas du vid tillträde som
en person i ledande ställning i AcadeMedia och anses därmed ha permanent insiderinformation
om AcadeMedia. Det innebär helt kort att du och dina närstående inte får handla (köpa eller sälja)
AcadeMediaaktier utan att först stämma av med CFO, Katarina Wilson. Läs gärna AcadeMedias
insiderpolicy
som
du
finner
här,
https://medarbetare.academedia.se/omacademedia/policyer/inciderpolicy/. Det innebär också att Du är rapporteringsskyldig för
transaktioner i AcadeMedia-aktien enligt nedan. Detsamma gäller dina närstående. Informationen
nedan är viktig för dig att läsa och förstå.
Underrättelse till person i ledande ställning i AcadeMedia
EU:s marknadsmissbruksförordning är från och med den 3 juli 2016 direkt tillämplig i Sverige.
Marknadsmissbruksförordningen ålägger personer i ledande ställning i ett noterat bolag, samt
dem närstående personer, en skyldighet att anmäla sina transaktioner i finansiella instrument
utgivna av det noterade bolaget på det sätt som kortfattat beskrivs nedan.
Du underrättas härmed om att du är en person i ledande ställning i AcadeMedia AB (publ)
(”AcadeMedia” eller ”Bolaget”). Detta innebär att du ska underrätta AcadeMedia samt
Finansinspektionen om samtliga transaktioner som genomförts för din räkning avseende
(i) aktier eller skuldinstrument (t.ex. obligationer) emitterade av AcadeMedia, eller
(ii) derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till aktier eller
skuldinstrument emitterade av AcadeMedia.
Det finns en tröskel för anmälningsskyldigheten på 5 000 EUR per kalenderår, vilket innebär att
den transaktion som medför att tröskeln uppnås eller överskrids samt alla efterföljande
transaktioner ska anmälas. Däremot behöver inte transaktioner som understiger sådan tröskel
anmälas. Tröskeln på 5 000 EUR ska beräknas utan nettning, dvs. beloppen i samtliga
transaktioner ska adderas oavsett om transaktionerna avser förvärv eller avyttring av finansiella
instrument.
Samtliga transaktioner omfattas oavsett om transaktionen sker på eller utanför en handelsplats.
Även transaktioner inom ramen för kapitalförsäkringar och handel som genomförs för den
anmälningsskyldiges räkning (innefattande s.k. diskretionär förvaltning) omfattas av
anmälningsskyldigheten, liksom pantsättning, värdepapperslån och transaktioner i
kontantavräknade derivat. Vidare omfattas vederlagsfria transaktioner som exempelvis gåvor och
arv.
Anmälan ska göras till Finansinspektionen elektroniskt i enlighet med anvisningar på
Finansinspektionens webbplats. Anmälan ska samtidigt skickas till AcadeMedia per e-post på
följande adress: insideransvarig@academedia.se. Anmälan ska göras senast tre arbetsdagar
efter transaktionen. Finansinspektionen kommer att offentliggöra de uppgifter som anmäls.
Enligt marknadsmissbruksförordningen ska du också skriftligen underrätta dig
närstående personer om deras anmälningsskyldighet enligt marknadsmissbruksförordningen. Underrättelsen bör följa formatet i Bilaga 1b.

”Närstående person” definieras i marknadsmissbruksförordningen som något av följande
förhållanden:
a) en maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make i enlighet med
nationell rätt (enligt Finansinspektionens vägledning inkluderas här även sambor),
b) ett barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om i enlighet med nationell rätt,
c) en släkting, som har delat samma hushåll under åtminstone ett år, eller
d) juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en
person i ledande ställning eller av en person som avses i leden a, b eller c, eller som
direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, eller som upprättats till förmån för
en sådan person eller vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos
en sådan person.
Enligt marknadsmissbruksförordningen är du skyldig att behålla en kopia av sådana
underrättelser. Du ska skicka en kopia av underrättelsen eller en lista över de som du underrättar
till Bolaget per e-post på följande adress: insideransvarig@academedia.se. Du ska också
meddela Bolaget så snart det sker någon förändring beträffande vilka som är dina närstående
personer, t ex om ditt engagemang i en närstående juridisk person upphör. AcadeMedia för en
förteckning över alla personer i ledande ställning i AcadeMedia och med dem närstående
personer.
Förteckningen innehåller endast uppgift om namn och befattning avseende personer i ledande
ställning samt uppgift om namn/firma avseende personer som är närstående till sådan person i
ledande ställning. AcadeMedia, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i
förteckningen. Bolaget kan efter begäran komma att lämna ut förteckningen till
Finansinspektionen eller till andra myndigheter eller organ som utreder misstänkta överträdelser
av reglerna i marknadsmissbruksförordningen relaterade till Bolagets aktier eller andra finansiella
instrument. Förteckningen kommer inte att användas i något annat syfte än vad som stadgas i
marknadsmissbruksförordningen. Du har rätt att få ett utdrag med de uppgifter som finns
upptagna i förteckningen avseende dig själv och AcadeMedia måste efter begäran rätta felaktig,
ofullständig eller missvisande information.
Om du har några frågor med anledning av ovanstående, är du välkommen att kontakta
AcadeMedias CFO [Katarina Wilson] (insideransvarig@academedia.se).
[DATUM]
ACADEMEDIA AB (PUBL)

Bilaga 1b

Till [namn]
[e-post]
Underrättelse till närstående till person i ledande ställning i AcadeMedia
EU:s marknadsmissbruksförordning är från och med den 3 juli 2016 direkt tillämplig i Sverige.
Marknadsmissbruksförordningen ålägger personer i ledande ställning i ett noterat bolag, samt
dem närstående personer, en skyldighet att anmäla sina transaktioner i finansiella instrument
utgivna av det noterade bolaget på sätt som kortfattat beskrivs nedan.
I egenskap av person i ledande ställning i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia” eller
”Bolaget”) är det min skyldighet att underrätta [dig/[FIRMA FÖR JURIDISK PERSON]] om
[att du/[FIRMA] är närstående till mig samt om [dina/[FIRMA]s] skyldigheter enligt
marknadsmissbruksförordningen.
Enligt
marknadsmissbruksförordningen
ska
[du/[FIRMA]] underrätta Bolaget samt Finansinspektionen om samtliga transaktioner som
genomförts för [din/bolagets] räkning avseende
(i)
(ii)

aktier eller skuldinstrument (t.ex. obligationer) emitterade av AcadeMedia, eller
derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till aktier eller
skuldinstrument emitterade av AcadeMedia.

Det finns en tröskel för anmälningsskyldigheten på 5 000 EUR per kalenderår, vilket innebär att
den transaktion som medför att tröskeln uppnås eller överskrids samt alla efterföljande
transaktioner ska anmälas. Däremot behöver inte transaktioner som understiger sådan tröskel
anmälas. Tröskeln på 5 000 EUR ska beräknas utan nettning, dvs. beloppen i samtliga
transaktioner ska adderas oavsett om transaktionerna avser förvärv eller avyttring av finansiella
instrument.
Samtliga transaktioner omfattas oavsett om transaktionen sker på eller utanför en handelsplats.
Även transaktioner inom ramen för kapitalförsäkringar och handel som genomförs för den
anmälningsskyldiges räkning (innefattande s.k. diskretionär förvaltning) omfattas av
anmälningsskyldigheten, liksom pantsättning, värdepapperslån och transaktioner i
kontantavräknade derivat. Vidare omfattas vederlagsfria transaktioner som exempelvis gåvor och
arv.
Anmälan ska göras till Finansinspektionen elektroniskt i enlighet med anvisningar på
Finansinspektionens webbplats. Anmälan ska samtidigt skickas till AcadeMedia per e-post på
följande adress: insideransvarig@academedia.se. Anmälan ska göras senast tre arbetsdagar
efter transaktionen. Finansinspektionen kommer att offentliggöra de uppgifter som anmäls.
[FÖLJANDE STYCKE KAN ENDAST BLI TILLÄMPLIGT FÖR FYSISKA NÄRSTÅENDE
PERSONER OCH KAN TAS BORT I UNDERRÄTTELSE TILL JURIDISK PERSON]
[Enligt marknadsmissbruksförordningen betraktas som närstående till mig även juridiska personer
(t.ex. aktiebolag), stiftelser eller handelsbolag som du utför ledningsuppgifter för eller som direkt
eller indirekt kontrolleras av dig, eller som upprättats till förmån för dig eller vars ekonomiska
intressen huvudsakligen motsvarar dina intressen.

För att jag ska kunna underrätta även dessa ber jag dig omedelbart underrätta mig om eventuella
juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag som är att betrakta som närstående till mig på
grund av din relation till den juridiska personen, stiftelsen eller handelsbolaget.]
AcadeMedia ska enligt marknadsmissbruksförordningen föra en förteckning över alla
personer i ledande ställning i Bolaget och med dem närstående personer. Dessa uppgifter
utgör personuppgifter. En kopia av denna underrättelse kan komma att skickas till
AcadeMedia. [Du/[FIRMA]] kommer att upptas i den av AcadeMedia förda förteckningen.
Förteckningen innehåller endast uppgift om namn och befattning avseende personer i ledande
ställning samt uppgift om namn/firma avseende personer som är närstående till sådan person i
ledande ställning. AcadeMedia är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i
förteckningen. Bolaget kan efter begäran komma att lämna ut förteckningen till
Finansinspektionen eller till andra myndigheter eller organ som utreder misstänkta överträdelser
av reglerna i marknadsmissbruksförordningen relaterade till Bolagets aktier eller andra finansiella
instrument. Förteckningen kommer inte att användas i något annat syfte än vad som stadgas i
marknadsmissbruksförordningen. Du har rätt att få ett utdrag med de uppgifter som finns
upptagna i förteckningen avseende dig själv och AcadeMedia måste efter begäran rätta felaktig,
ofullständig eller missvisande information.
Om du har några frågor med anledning av behandling av personuppgifter, är du välkommen att
kontakta AcadeMedias dataskyddsombud (dataskydd@academedia.se). Om du har några andra
frågor med anledning av ovanstående, är du välkommen att kontakta AcadeMedias CFO,
[Katarina Wilson] (insideransvarig@academedia.se).
Det är också din skyldighet såsom min närstående att omedelbart anmäla händelser som medför
att min närståendekrets förändras (t.ex. om du avgår eller tillträder som styrelseledamot i ett bolag
som du kontrollerar) till mig.
[DATUM]
Med vänlig hälsning
[•][e-post/telefonnummer]

