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Høring: Endringer i prospektforordningen nr 809/2004

NI-10 har disse kommentarene til høringsnotatet:

2 Kommisjonsforordning (EU) nr. 486/2012

Vi er enig i at verdipapirforskriften bør angi hvilke tilfeller som er omfattet av forenklede regler.
Videre er vi enig i at emisjoner med fortrinnsrett bør være definert i forskriften. Også "små og
mellomstore bedrifter" og "selskap med redusert markedsverdi" bør defineres.

Se nærmere kommentarer til forslagene nedenfor.

4 Andre endringer i verdipapirforskriften

Vi er enig i at dispensasjonspraksisen bør videreføres i forskrift, men i form av unntak, se nedenfor.

5 Forslag til endringer i verdipapirforskriften

§ 7-2 a 

forslaget til ny § 7-2a oppfatter vi at det blir gjort unntak fra vphl. § 7-3, slik det er hjemmel til i

§ 7-6. Den nye paragrafen bør derfor ha "unntak" som overskrift.

§ 7-20 

Sist i første ledd står det "på visse vilkår", men det er uklart hva disse vilkårene er knyttet til. Vi
reaner med at det er meninaen a vise til slike MHF-er som er omtalt i artikkel 26a nr. 2. Lovteksten
må da ikke fremstå som om forbeholdet gjelder også regulerte markeder.

Annet ledd: Meningen med endringen i forordningen er etter endringsdirektivets fortale avsnitt 18
at det skal bli enklere å gjennomføre emisjoner med fortrinnsrett. I Norge er det helt vanlig at ikke-
aksjeeiere uten fortrinnsretter (herunder garantister) kan tegne og få tildelt aksjer i emisjoner med
fortrinnsrett, hvis fortrinnsrettene ikke benyttes fullt ut. Oversettelsen av prospektforordningen
artikkel 2 nr. 13 vil være viktig for at disse situasjonene blir omfattet av de forenklede reglene. Vi
oppfordrer derfor departementet til å sørge for at oversettelsen av forordningen blir gjennomgått av
Justisdepartementet, slik at lovteksten får en ordlyd som er tilpasset det norske aksjemarkedet.

§ 7-21 




Annet ledd: "etter siste årsregnskap" bør for ordens skyld presiseres. Sikter man til det siste
årsregnskapet 2eneralforsamlina.en har behandlet, bør det stå. Sikter man til regnskapet for siste
regnskapsår, uavhengig av om det er behandlet av generalforsamlingen, bør det stå.

Tredje ledd: "markedsverdi" er vanligere og mer treffende enn "markedspris".
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