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Høring —forslag til nye eierkontrollregler for bører og verdipapirregistre
Detvisestilhøringsbrevav22. mars 2013hvordetredegjøresforforslagtil nyeeierkontrollreglerfor
børserogverdipapirregistre.Endringeraveierbegrensningsregleneer påkrevetsomfølgeavEFTA-
domstolensavgjørelsefrajuni 2012.

Folketrygdfondeter enigi at forslagetomå erstattedagenseierkontrollreglermeden egnethetstestved
passeringavnærmerebestemteterskelverdierer hensiktsmessig.Deter våroppfatningat det fremdeleser
viktigå ivaretadehensynenesomhar værtbegrunnelsenforeierbegrensningene.EFTA-domstolenhar
ogsåanerkjentat dehensynsombegrunnereierbegrensningsreglene,somhensynettil velfungerendeog
effektivemarkeder,er legitimehensynå ivareta,menat detfinnesalternativevirkemidlersomkansikre
hensynenelikeeffektivt.

Folketrygdfondeter blant de størstefinansielleinvestorenepå OsloBørs.Bådefor Folketrygdfondetogdet
norskekapitalmarkedetgenerelter detviktigat det er muligå opprettholdekontrollmedengodog
fornuftigforvaltningavbørserogverdipapirregistresomsikreruavhengighet,integritetognøytraliteti
kapitalmarkedet.Deterviktigmedgodekjørereglerbådeibørsmarkedetspesielt,ogkapitalmarkedet
generelt.

OsloBørsogVPSer sentraleaktøreri det norskekapitalmarkedet.Forutenå tilretteleggeforen effektiv,
sikkerogordnethandelmednorskeognorsk-noterteverdipapirer,bidrar de til utviklingenav
kapitalmarkedetgenerelt—ogsåutenfor"børsmarkedet".Vioppleverat detnorskekapitalmarkedethar en
sterk posisjonforkapitalinnhenting,distribusjonskraftoginvesteringsvillighetfra inn- ogutland.
Børsmarkedeter enviktigogsentralkildetil finansieringavnorsknæringsliv.I tilleggharbedrifter,
verdipapirforetak,bankeroginvestorerkunnetutvikletegnemiljøermedhøykompetansei et
velfungerendenorskkapitalmarked.

Detnorskekapitalmarkedhar hatt betydeligfokuspå sterkesektorersomenergi/energirelatert,shipping
ogsjømat,noeblant annet OsloBørshar værten sterkpådriverforogbidragsytertil. Dennefokusog
satsningharværtviktigfor at risikovilligkapitaltrekkestilNorgeogsåi sektorerutenomde "sterke".Det
erviktigå tilretteleggeforat endringeri eierstrukturenpåbørsenkansikreenvidereføringog
videreutviklingavsatsningenpå slikesterkesektorer.Hensynettil det norskekapitalmarkedetsegenart
bør derforogsåværerelevantvedegnethetsvurderingerihtbørsloven.
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Detnorske kapitalmarkedet har tradisjonelt hatt en struktur som er tilpasset mindre og mellomstore
bedrifters kapitalbehov. I et kapitalmarked hvor vi opplever at bankene er blitt mer restriktive på å gi
lånefinansiering, er tilgangen til alternative finansieringskilder særlig viktig. Små og mellomstore bedrifter
er dessuten virksomheter som er særlig avhengige av det lokale kapitalmarkedet, og en forutsetning for
videreutviklingen av det norske næringslivet. Børsens rolle som kapitalkilde og "lokal"tilstedeværelse har
vært viktig i den sammenheng.

VPShar en sentral rolle som rettighetsregister for verdipapirer, og for å sikre korrekt oppgjør av handler i
verdipapirer. Tillit til at VPSkan opprettholde en solid infrastruktur for å sikre pålitelige og effektive
oppgjør, er viktig å vektleggeved en egnethetstest.

En egnethetstest etter børs- ogverdipapirregisterloven, bør etter Folketrygdfondets oppfatning vektlegge
flere forhold enn dem som fremkommer i forslagene til ny børslov § 35 andre ledd og verdipapirregisterlov
§ 5-2 tredje ledd. Gitt at både børsen ogVPShar sterke og sentrale posisjoner både i og for utviklingen av
det norske kapitalmarkedet bør det det være relevant også om en ny eier vil kunne bidra til en videre
utvilding av det norske kapitalmarkedet.

I høringsnotatet påpekes at hensynet til et velfungerende og effektivtverdipapirmarked, er sentralt. I
forslagene til hvilke vurderingskriterier som skal vektleggeser det vanskelig å se at de disse hensynene er
nevnt eksplisitt. Videre mener Folketrygdfondet at det også bør inntas i bestemmelsen at hensynet til
videreutviklingen av det norske kapitalmarkedet også bør være et element i egnethetstesten.
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