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Horingsuttalelse - forslag til nye eierkontrollregler for borser og
verdipapirregistre

Konkurransetilsynet viser til brev fra Finansdepartementet 22. mars 2013 vedrørende høring
om utkast til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre som et mulig alternativ til
dagens eierbegrensningsregler for slike foretak.

I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet at dagens eierskapstak på 20 prosent av aksjekapitalen
eller stemmene i børs eller verdipapirregister erstattes av en egnethetstest av erverv over gitte
terskelverdier. Tillatelse til erverv skal etter forslaget kun gis dersom erververen anses egnet
til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket. Finanstilsynet har foreslått flere
lovfestede kriterier som skal inngå i vurderingen; blant annet foreslår Finanstilsynet at
kriteriene i børsloven § 35 tredje ledd og verdipapirregisterloven § 5-3 tredje ledd videreføres,
med unntak av vektleggingen av konkurransemessige forhold.

Konkurransetilsynets kommentarer

Konkurransetilsynet har begrenset sin høringsuttalelse til forslaget om å ikke videreføre
vektleggingen av konkurransemessige forhold i den foreslåtte egnethetsvurderingen. Det er
ikke tatt stilling til forslaget til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre.

Konkurransetilsynet skal gripe inn mot foretakssammenslutninger som fører til eller forsterker
en vesentlig begrensning av konkurransen. Konkurransetilsynet skal på samme vilkår, gripe
inn mot erverv av andeler i et foretak selv om ervervet ikke fører til kontroll.

Konkurransetilsynet er positiv til Finanstilsynets forslag om å ikke videreføre vektleggingen
av konkurransemessige forhold i egnethetsvurderingen, da Konkurransetilsynet er av den
oppfatning at det er konkurransemyndighetene som er nærmest til å vurdere de
konkurransemessige virkningene av endringer i eierskap. Finanstilsynets forslag vil videre
tydeliggjøre kompetansefordelingen mellom konkurransemyndighetene og
Finansdepartementet, i de tilfeller hvor eierkontrollreglene for børser eller verdipapirregistre
og konkurranselovgivningen benyttes parallelt.
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Med hilsen
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avdelingsdirektør
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