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HØRING — ENDRINGER I PROSPEKTDIREKTIVET OG RAPPORTERINGS-

DIREKTIVET

Vi viser til Finansdepartementets brev av 29. juni 2011 med vedlagte høringsnotat av 5. april 2011
vedrørende forslag til lov- og forskriftsendringer til implementering av endringer i prospekt- og
rapporteringsdirektivene.

Advokatfirmaet Schjødt AS er ikke blant høringsinstansene, men ønsker likevel å fremme enkelte
synspunkter på forslagene i høringsnotatet. Våre synspunkter gjøres gjeldende i pkt. 1 til 8
nedenfor:

Utgangspunktet er at de aktuelle direktivbestemmelser er fullharmoniseringsbestemmelser, og at
arbeidet således primært består i å implementere disse så korrekt som mulig. Finanstilsynet synes
å ha gjort et grundig arbeid, og vi er på en rekke punkter enige i de forslag som fremmes.

Innledningsvis vil vi imidlertid likevel bemerke at det etter vår oppfatning bør være en målsetning i
implementeringsarbeidet at brukerne av bestemmelsene i minst mulig grad skal være nødt til å
konsultere direktivkildene for å fortolke de norske lovtekstene riktig. Vi mener således at de norske
bestemmelsene bør legges så nært opp til ordlyden i direktivkildene som mulig, og implementere
disse så fullstendig som mulig.

BELØPSMESSIGE GRENSER FOR PROSPEKTPLIKT

Det fremkommer av verdipapirhandelloven (vphl.) § 7-2 at det ikke foreligger en plikt til å utarbeide
prospekt ved emisjoner i det norske markedet dersom de gjelder et lavere beløp en EUR 100 000.
Dette er i samsvar med minimumsgrensen i prospektdirektivets artikkel 3(2) bokstav e, som ikke er
endret ved endringsdirektivet. Finanstilsynet uttrykker at det kan være aktuelt å øke beløpet, men
ønsker høringsinstansenes merknader.

Vi er i vårt arbeid sjelden involvert i offentlige tilbud i nærheten av minstegrensen på EUR
100 000. Beløpet er svært lavt, og i praksis er det i dag oftest grensen på 100 (etter lovendringen
150) investorer som er avgjørende for om et tilbud er prospektpliktig.

Etter vår vurdering vil det være naturlig å se hen til de tilsvarende terskelverdier i de andre
nordiske land ved fastsettelsen av grensen i Norge. Etter hva vi kjenner til, er eksempelvis
minstebeløpet i Sverige satt til EUR 1 000 000. Dette burde kunne danne et naturlig utgangspunkt
også her.

UNNTAKET FOR PROFESJONELLE INVESTORER

Endringer i unntaket for profesjonelle investorer omtales i høringsnotatet pkt. 3.1. Definisjonen
foreslås endret slik at den blir i tråd med den tilsvarende definisjon i MiFID.

Vi støtter Finanstilsynets forslag til endringer. Vi påpeker imidlertid at  "investeringsselskaper"  etter
hva vi kan forstå er en uriktig oversettelse av  "investment firms";  den korrekte betegnelsen i norsk
sammenheng er "verdipapirforetak". Dette bør korrigeres i proposisjonen, jf. særlig uttalelsen i pkt.



ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS Side 2 av 5

3.1.1.3 om at  "Investeringsselskaper [...] vil automatisk anses som profesjonell investor".  Dette
kan etter hva vi forstår ikke tas på ordet.

UNNTAK FRA PROSPEKTPLIKT VED FISJON

Finanstilsynet omtaler i høringsnotatet pkt. 3.1.3 og 3.2.1 utvidelse av unntaket fra prospektplikt
ved fusjon til også å omfatte fisjon.

Vi merker oss at endringsdirektivets bestemmelse i art. 1 nr. 4 (a)(i)(c), ikke bruker betegnelsen
"demerger",  men det noe åpnere  "division".  Etter hva vi kan forstå, kan direktivets unntak således
tenkes å rekke noe lengre enn transaksjoner som gjennomføres etter aksjelovgivningens regler
om fisjon. Også delinger av selskaper mellom aksjonærene etter andre selskapsrettslige
fremgangsmåter vil kunne anses som en  "division".  Det mest praktiske eksempel i norsk kontekst
er trolig utskillelse av selskap ved nystiftelse og utdeling av aksjene i det nye selskapet som
utbytte.

Etter vår vurdering kan den samme fleksibilitet som i direktivet oppnås enten i form av en
ordlydsendring — til eksempelvis "deling av selskap" — eller ved en presisering i forarbeidene.

Finanstilsynet legger i høringsnotatet pkt. 3.2.1.3 til grunn at unntaket ikke vil komme til
anvendelse ved første gangs notering av en ny aksjeklasse på børs eller annet regulert marked. I
forhold til fusjon samsvarer dette etter hva vi kjenner til med hvordan reglene har vært praktisert,
og synes også å ha gode grunner for seg. Ved fisjon eller annen selskapsrettslig deling av et
allerede notert selskap fremstår konklusjonen ikke like klar. På den ene siden omfatter noteringen
av det utskilte selskap virksomhet som også før delingen var notert, og aksjene vil som
utgangspunkt bli tildelt de samme aksjonærer. På den annen side kan det hevdes at en
børsnotering er en hendelse av en slik karakter at det er naturlig å kreve fullt prospekt. Vi finner
imidlertid grunn til å påpeke at det i tilfelle er vanskelig å se at regelen om unntak for fisjon/deling
ved opptak til notering vil ha noen praktisk betydning.

Vi tillater oss for øvrig å nevne at det i forbindelse med unntakene fra prospektplikt ved fusjon,
fisjon og utstedelse av vederlagsaksjer ved oppkjøp mangler et vesentlig element i den norske
lovteksten i forhold til det opprinnelige prospektdirektivet. De relevante bestemmelser i
prospektdirektivet art. 4 krever at det for slikt unntak utarbeides et dokument som er  "regarded by
the competent authority as being equivalent to that of the prospectus".  Den norske lovteksten
krever ikke at spørsmålet om dokumentet inneholder tilsvarende opplysninger som et prospekt
skal vurderes av prospektmyndigheten. I praksis forelegges imidlertid dokumentet for
Finanstilsynet for en gjennomgåelse etter noenlunde samme mønster som en ordinær
prospektkontroll, og det er alminnelig antatt at dette er en betingelse for å benytte unntakene fra
prospektplikt. Etter vår vurdering burde en så vidt viktig hjemmel for prospektmyndigheten
fremkomme av lovteksten, ikke minst med tanke på mulige sanksjonssaker for brudd på
prospektreglene.

UNNTAK FRA PROSPEKTPLIKT I TILFELLER DER AKSJER TILBYS
EKSISTERENDE AKSJEEIERE

Endringene i unntaket for tilbud til eksisterende aksjeeiere er omtalt i høringsnotatet pkt. 3.1.4.

Finanstilsynet foreslår i tråd med direktivet å oppheve unntaket for vederlagsfrie tilbud til
eksisterende aksjeeiere. Vi deler Finanstilsynets vurdering på dette punkt.

Finanstilsynet nevner at prospektdirektivets art. 4 nr. 1 bokstav d, som gjør unntak fra
prospektplikten ved utdeling av aksjer som utbytte, ikke ble gjennomført i norsk rett ved
implementering av prospektdirektivet, og synes å være av den oppfatning at unntaket heller ikke
nå bør gjennomføres.
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På dette punktet er vi uenig med Finanstilsynet.

Dersom aksjer utdeles som utbytte uten noe kontantalternativ, kan det anføres at utdelingen
uansett er en selskapsbeslutning, og ikke et  tilbud.  Direktivets unntaksregel for utdeling av aksjer
som utbytte har imidlertid praktisk betydning i situasjoner der aksjonærene kan velge mellom
kontanter og aksjer. Dessuten oppstilles et tilsvarende unntak for opptak til notering i
prospektdirektivet art. 4 nr. 2 (e), og i slike situasjoner vil unntaket være aktuelt uavhengig av om
det tilbys et kontantalternativ eller ikke.

Oslo Børs inntok i praksis (Vedtak og uttalelser 2007 s. 22) det standpunkt at unntaket måtte få
anvendelse også i Norge, til tross for den manglende implementeringen. Vi kjenner ikke til at
Finanstilsynet etter overtagelse av den operative prospektkontrollen har fortolket dette annerledes.
Etter vår vurdering er det imidlertid viktig for aktørenes forutberegnelighet at unntaket
implementeres i lovteksten.

Som det fremkommer av børsens nevnte uttalelse, har EU-kommisjonen uttalt at unntaket kommer
til anvendelse i den situasjon at investorene får en rett til å reinvestere utbytte i en parallell
kapitalforhøyelse. Unntaket gjelder således ikke kun "utbytteaksjer". Ved en implementering vil det
imidlertid etter vår vurdering være naturlig å legge seg så tett opp til prospektdirektivets ordlyd
som mulig.

5. UNNTAKET FRA PROSPEKTPLIKT DER TILBUDET RETTES TIL ANSATTE

I høringsnotatet punkt 3.1.5 foreslår Finanstilsynet å utvide unntaket fra prospektplikt for tilbud
som rettes til ansatte mv. slik at dette bl.a. omfatter alle foretak registrert i EØS dersom aksjene
tilbys av arbeidsgiver eller "et annet selskap i samme konsern", jf. vphl. § 7-4 nr. 9.

Endringsdirektivet bruker imidlertid betegnelsen  "an affiliated undertaking",  som etter hva vi kan
forstå kan tenkes å rekke lengre enn selskaper som er i et aksjerettslig konsern.

I praksis vil denne delen av unntaket særlig være aktuelt i tilfeller der ansatte i et norsk selskap
tilbys aksjer i selskapets utenlandske eierselskap (registrert i annen EØS-stat). Utenlandske
morselskap inngår ikke i aksjerettslig konsern, og er for øvrig heller ikke datterselskapets
"nærstående". Derimot vil vi anta at hensynet bak unntaksbestemmelse tilsier at den nettopp skal
være anvendelig i slike tilfeller, og henviser i så måte til følgende formulering i endringsdirektivets
fortale punkt 14:

"Therefore, there should be no requirement to produce a prospectus for offers made in
the context of an employee-share scheme by any Union company."

Vi oppfatter det slik at ordlyden i direktivet gir nødvendig fleksibilitet i så måte.

Etter vår vurdering er det — under hensyn til prospektdirektivets fullharmoniseringsprinsipp — viktig
å unngå at f.eks. et tysk registrert foretak med datterselskaper i en rekke EØS-stater som ønsker å
tilby aksjer til de ansatte i datterselskapene ikke kommer i en situasjon der man må utarbeide
prospekt kun som følge av en unødig streng implementering i den norske lovteksten.

Begrepet "konsern" er som utgangspunkt vanskelig å fortolke på annen måte enn som
aksjerettslig konsern. Med Finanstilsynets forslag til lovtekst er det dermed etter hva vi kan forstå
ikke rom for noen fleksibilitet. Etter vår vurdering burde det på denne bakgrunn vurderes å foreta
en justering i ordlyden, eventuelt en presisering i forarbeidene om at unntaksbestemmelsen kan
tenkes å rekke ut over de tilfelle der arbeidsgiver og aksjeutsteder utgjør et aksjerettslig konsern,
eksempelvis der utstederselskapet er arbeidsgivers utenlandske morselskap.
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Finanstilsynet fremholder videre i høringsnotatet pkt. 3.1.5.3 at det ikke er nødvendig å
implementere endringsdirektivet art 1 nr. 4 (b)(ii) om unntak fra prospektplikt for selskapet etablert
utenfor EØS hvis verdipapirer er tatt opp til notering på regulert marked eller tilsvarende market i
tredjestat. Unntaket er betinget av at EU-kommisjonen har gjort en ekvivalensvurdering av det
aktuelle marked.

Finanstilsynets begrunner sin vurdering ved å henvise til at de har "kompetanse til å godkjenne
prospekt utarbeidet av utstedere med hovedkontor utenfor EØS etter de regler som gjelder i dette
landet". Vi har problemer med å følge dette resonnementet, og forstår ikke annet enn at unntaket
fra prospektplikt for tredjestatsutstedere som nevnt bør inntas i den norske lovteksten.

DOKUMENTER SOM KAN INNTAS VED HENVISNING

Adgangen til å innta ved henvisning er omtalt i høringsnotatet pkt. 11. Generelt vil vi påpeke at
dette er svært praktiske regler, og at det er viktig med forutberegnelighet med hensyn til hvilke
opplysninger som omfattes av adgangen.

Det fremkommer av gjeldende vphl. § 7-14 annet ledd at det kan henvises til "opplysninger som er
offentliggjort og kontrollert etter § 7-7 eller registrert etter § 7-10". Det er således adgang til å innta
ved henvisning opplysninger fra godkjente EØS-prospekter og registrerte nasjonale prospekter
(registreringsprospekter). Finanstilsynet erkjenner at dette gir en snevrere adgang til å innta ved
henvisning enn det som følger av det opprinnelige prospektdirektivet og endringsdirektivet, men
foreslår — under henvisning til at loven i praksis er blitt tolket i samsvar med direktivet — at det ikke
gjøres noen endringer i lovteksten.

Endringsdirektivet innebærer etter det vi kan se at det gjøres en justering nettopp på det punkt der
implementeringen i vphl. § 7-14 annet ledd er noe mangelfull (henvisning til opptaksdirektivet
erstattes av en henvisning til rapporteringsdirektivet), og vi mener således at man burde benytte
anledningen til å gjøre den nødvendige justering i lovteksten.

En endring som nevnt kan etter det vi kan se gjøres ved at det tilføyes at også opplysninger sendt
til Finanstilsynet etter lovbestemmelser inntatt til implementering av rapporteringsdirektivet kan
inntas ved henvisning.

Dermed omfattes finansiell informasjon sendt til Finanstilsynet etter vphl. § 5-12 annet ledd, som
er den type informasjon som oftest inntas ved henvisning i praksis.

Med hensyn til øvrige børsmeldinger, har Norge valgt å ikke kreve samtidig innsendeise til
Finanstilsynet i samsvar med rapporteringsdirektivet art. 19(2), jf. NOU 2006:3 s. 219. Vi antar
imidlertid at opplysninger som er innsendt til den offentlig utpekte lagringsmekanisme (0AM) i
samsvar med rapporteringsdirektivet art. 21 og vphl. § 5-12 første ledd vil kunne inntas ved
henvisning på samme måte. Nødvendige krav til notoritet og gjenfinnbarhet vil her være ivaretatt,
og det kan således etter vår vurdering ikke være avgjørende at den utpekte OAM i Norge er Oslo
Børs og ikke Finanstilsynet.

En forståelse som nevnt synes for øvrig også å harmonere best med oppregningen i
prospektforordningen art. 28.

RETTEN TIL Å TREKKE TILBAKE SIN AKSEPT

I forbindelse med endringene i vphl. § 7-21 annet ledd om rett til å trekke aksept av tilbud i
forbindelse med offentliggjøring av tilleggsprospekt, er direktivets punkt om at fristen for å trekke
aksepten skal fremkomme av tilleggsprospektet, jf. art. 16(2) siste setning, ikke foreslått
implementert. Dette kan ikke sees å være begrunnet. Etter vår vurdering er dette en praktisk viktig
plikt som klart nok bør fremkomme av lovteksten.
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8. HJEMSTAT

På bakgrunn av endringer i rapporteringsdirektivet er blant annet vphl. § 5-4 tredje ledd foreslått
endret, jf. høringsnotatet pkt. 13.

For utstedere registrert utenfor EØS vil Norge være hjemstat dersom utsteders verdipapirer ble
tilbudt til offentligheten for første gang i Norge, eller tatt opp til notering på regulert marked for
første gang i Norge.

Etter vår vurdering kunne det være naturlig å presisere at bestemmelsen kun omfatter EØS, med
andre ord om Norge er det i landet  i EØS  hvor tilbudet ble fremsatt første gang/notering ble søkt.
Videre fremkommer det av den underliggende direktivbestemmelse regler om hvordan valget
mellom de to alternativer skal foregå. Det sentrale er, slik vi oppfatter det, at dersom en utsteder
som nevnt gjør sitt første tilbud i en EØS-stat og sin første notering i en annen EØS-stat, vil
utsteder i siste instans fritt kunne velge hvem av de to som skal være hjemstat. Vi ber på denne
bakgrunn departementet vurdere hvorvidt det avslutningsvis i den nye bestemmelsen burde
tilføyes  "etter utsteders valg"  eller lignende.

Med vennlig hilsen
ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS

B  rne Rogdaberg Viggog-Hansen
advokat advokat


