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Høring: Endringer i prospektdirektivet og rapporteringsdirektivet

Næringslivets Hovedorganisasjon har en rekke medlemmer som er omfattet av det regelsettet
som foreslås endret.

En rekke av direktivendringene må gjennomføres i verdipapirhandelloven, i praksis uten
noen særlig mulighet til nasjonal tilpasning. Dette gir en enhetlig gjennomføring i EØS-
området, som forenkler transaksjoner over landegrensene og gir likere regler. Vi støtter
forslagene til gjennomføring på disse punktene.

I endringsdirektivets fortale avsnitt (1) er det angitt at de administrative kostnadene for
bedriftene skal reduseres med 25 prosent. Det hadde derfor vært naturlig — jf. også
utredningsinstruksen — om høringsnotatet hadde omtalt hvilke konsekvenser utkastet vil ha
for norske bedrifter.

Vi har folgende kommentarer til de ulike punktene i høringsnotatet:

2 Prospektplikt

2.1 Prospektplikt ved tegning og kjøp

Vi støtter forslaget til gjennomføring av endringsdirektivet. Videre støtter vi forslaget om å
heve grensen for adressater fra 100 til 150 personer. Dette antar vi kan ha en viss effekt for
særlig mindre selskaper som vil hente egenkapital.

Antagelig er det svært få tilbud i Norge som gjelder samlet beløp under 100 000 euro og som
rettes til flere enn 100 (eller 150) personer. Norge står fritt til å heve beløpsgrensen i
vphl. § 7-2 (opp til fem millioner euro). Da den norske grensen ble forberedt i 2005, la man
for eksempel til grunn at også den svenske grensen ville være 100 000 euro.' Dette var en del
av begrunnelsen for grensen i Norge. Imidlertid endte det med en svensk grense på en
million euro.

Plikten til å utarbeide prospekt er kostnadskrevende for den som skal tilby verdipapirene. På
den annen side er opplysningene i et prospekt verdifulle for investorene. Spørsmålet er
imidlertid i hvilken utstrekning tilbyderne skal  pålegges  å utarbeide/registrere prospekt
(utover i de tilfellene det er direktivpålagt). Investorene står jo fritt til å la være å akseptere et

' Ot. prp. nr. 69 (2004-2005) punkt 3.4.3,
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tilbud hvis de mener at opplysningene fra tilbyder ikke er tilstrekkelige (f.eks. at prospekt
burde vært utarbeidet). Vi er enig med Finanstilsynet i at den norske grensen bør heves. Da
prospektdirektivet ble gjennomført i Norge, anbefalte vi at prospektgrensen ble 2,5 millioner
euro, og vi mener fortsatt at grensen bør være på et langt høyere nivå enn i dag. Vi
oppfordrer departementet til å foreslå å heve grensen for prospekt betydelig.

Når det gjelder Kommisjonens kompetanse til å justere beløpsgrensene ved -technical
developments on financial markets, including infiation", mener vi, i motsetning til
Finanstilsynet, at departementet bør ha tilsvarende kompetanse i forskrift. Viktigst ved dette
er at Norge raskere kan tilpasse seg reglene i landene rundt oss. Skulle departementet mene
at en justering er så viktig at den bør fremgå av verdipapirhandelloven, kan man selvsagt
foreslå (etterfølgende) lovfesting for Stortinget.

2.2 Dispensjon

Også her mener vi, i motsetning til Finanstilsynet, at departementet bør få kompetanse til å
endre beløpsgrensen for dispensasjon.

3 Unntak fra prospektplikt

3.1.2 Verdipapirenes pålydende eller krav på vederlag

Når det gjelder vårt syn på departementets forskriftskornpetanse, viser vi til punkt 2.1
ovenfor.

3.1.4 Tilbud til eksisterende aksjeeiere

Grunnen til at unntaket prospektdirektivet artikkel 1 nr. 4 bokstav d første alternativ nå er
opphevet, er at disse tilfellene i utgangspunktet ikke var omfattet av prospektplikt siden det
ikke betales vederlag, jf. endringsdirektivets fortale nr 13. Dette bør fremgå av
proposisjonen.

8 Tillegg til Prospekt

8.2 Retten til å trekke tilbake sin aksept

Dette er en viktig rettighet for akseptantene, og tilsvarende viktig er det for både dem og
utstederne at tilbakekallsretten er presist formulert.

Ordlyden i vphl. § 7-21 annet ledd bør etter vår vurdering knyttes direkte til plikten til å
offentliggjøre tilleggsprospekt. Etter Finanstilsynets utkast er adgangen til å trekke tilbake en
aksept knyttet til bl.a. når "unøyaktigheten skjedde. Ordlyden i § 7-15 — -fremkornmer" —
er etter vår mening mer treffende.

Også betingelsene som gjelder "final closing of the offer ... and delivery of the securities",
jf. artikkel 16 nr. 2, bør formuleres klarere i loven. I § 7-15 er det vist til -akseptperiodens
utløp", som etter vår mening er mer presist. Utkastets formulering "levering av
verdipapirene" er ikke klar nok, og vi oppfordrer departementet til å utforme dette slik at
tidspunktet blir mest mulig nøyaktig.
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