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Høringsuttalelse - endringer i prospektdirektivet og rapporteringsdirektivet

Det vises til høringsbrev av 29. juni 2011 med tilhørende høringsnotat av 5. april d.å.
vedrørende foreslåtte endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften som følge
av endringer prospektdirektivet og rapporteringsdirektivet. Nedenfor følger Oslo Børs'
merknader til forslagene i høringsnotatet.

Endringer i prospektdirektivet

Oslo Børs har ingen kommentarer til forespeilede endringer i prospektdirektivet.

Endringer i rapporteringsdirektivet

Det foreslås at terskelverdien i vphl. for pålydende pr. enhet i gjeldsinstrumenter notert på
regulert marked økes fra 50 000 euro til 100 000 euro eller tilsvarende i annen valuta.
Følgelig vil bestemmelsene i vphi. §§ 5-5 til 5-11 som pr. i dag gjelder særskilt for
utstedelser med pålydende verdi pr. enhet  på minimum 50 000 euro  kun gjelde for
utstedelser hvor pålydende verdi er satt til  minimum 100 000 euro.  Utstedelser med
pålydende verdi p5 minimum 50 000 euro  vil bli underlagt samme krav som utstedelser med
lavere  pålydende verdi enn 50 000 euro er underlagt i dag.

Endringsdirektivet skal være gjennomført i nasjonal rett innen 1. juli 2012, men det foreslås
at overnevnte endring skal gjelde gjeldsinstrumenter som er tatt opp til handel på et
regulert marked etter 31. desember 2010. Totalt er det tatt opp 67 lån til handel på regulert
marked etter 31. desember 2010 og frem til utgangen av august 2011, og anslagsvis
berøres 54 obhgasjonslån fordelt på 34 utstedere av foreslåtte lovendring, som nevnt
ovenfor. Disse utstedelsene er gjennomført og tatt opp til notering på regulert marked i
forhold til dagens terskelverdi på 50 000 euro.

Av de konkrete endringene som presenteres i høringsnotatets kap. 13.1.2 og 13.2.2 antas
forslaget om at pålydende verdi pr. obligasjon må økes til 100 000 euro eller tilsvarende i
annen valuta for at utsteder skal kunne velge mellom offentliggjøring av opplysninger på
norsk eller engelsk ha størst praktisk innvirkning på de berørte utstederne. Oslo Børs
anbefaler at det utarbeides overgangsregler som avhjelper det forhold at utstedere må
endre rapporteringsspråk, evt. måtte rapportere på to språk, som følge av den skisserte
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lovendring, som i praksis implementeres med tilbakevirkende kraft. Enkelte utstedere antas
å kunne tilpasse seg det nye reg&verket ved å endre pålydende til mmimum 100.000 euro,
men en slik tilpasning vii ha kostnadsmessige og praktiske konsekvenser for utsteder.
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