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Det vises til Finansdepartementets brev av 12. september d.å. vedr. forslag til forskrift for
autoriserte markedsplasser.

Oslo Børs har i sitt forslag til forskrift lagt til grunn at departementets hjemmel til åi gi
verdipapirhandellovens ("vphl.") regler om flagging og tilbudsplikt anvendelse på autoriserte
markedsplasser, ikke bør benyttes, jf. høringsnotatets pkt. 2.3.3. En av grunnene for Oslo
Børs' forslag var kommende EU-regulering hvoretter transparency- og take-over direktivene
vil gjelde generelt for "regulated markets".

Oslo Børs har som følge av dialog med Kredittilsynet og flere markedsaktører, og etter en
fornyet vurdering, konkludert med at vphl. §§ 3-2, 3-3 annet ledd og kapittel 4 likevel bør gis
anvendelse på autoriserte markedsplasser. Et moment i denne anledning er den antatte
forsinkelsen knyttet til gjennomføring av nevnte direktiver i norsk rett.

Hjemmel for å gi nevnte bestemmelser anvendelse på finansielle instrumenter som er opptatt
til handel på autorisert markedsplass finnes i vphl. § 1-6 første ledd som lyder:

"Departementet kan  fastsette  at bestemmelser i denne lov som gjelder børsno!erte
finansielle instrumenter, helt eller delvis skal gjelde tilsvarende for finansielle
instrumenter som  noteres  på autorisert markedsplass  etter  børsloven § 2-1 første
ledd. "

Oslo Børs foreslår at vphl. §§  3-2, 3-3 annet ledd og kapittel 4 gis anvendelse på omsettelige
verdipapirer notert på autorisert markedsplass gjennom en ny § 2 i den foreslåtte  forskrift
(gjeldende  §  2 blir med dette § 3 osv.)  som kan lyde:

"Verdipapirhandelloven §§ 3-2, 3-3 annet ledd og kapittel 4 gjelder tilsvarende for
omsettelige verdipapirer notert på autorisert markedsplass"

Hjemlene forskriften skal gis etter må i tilfelle utvides til å omfatte vphl. § 1-6 første ledd.

Vennligst ta kontakt dersom ovennevnte skal utdypes.
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