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HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM AUTORISERTE MARKEDSPLASSER_

INNLEDNING

Kort  om høringen
Kredittilsynet viser til departementets høringsbrev med utkast til forskrift om autoriserte
markedsplasser.

Høringsnotatet er utarbeidet av Oslo Børs. Utkastet foreslås bare gjeldende for omsettelige
verdipapirer, jf. vphl. § 1-2 annet ledd, jf. tredje ledd. Utkastet gis som en henvisning til
børsforskriften, med særlig definerte unntak og særregler. I brev til Finansdepartementet datert
29. september i år har børsen endret syn ved at det nå foreslås at verdipapirhandellovens
bestemmelser om flaggeplikt og tilbudsplikt også skal gjøres gjeldende for instrumenter notert på
autorisert markedsplass.

Forholdet til Financial Services  Action Plan (FSAP)
Kredittilsynet finner det naturlig å generelt vurdere utkastet på bakgrunn av den regulering som
må ventes å bli gjennomført i norsk rett som følge av MiFID og Transparencydirektivet, og av
andre direktiver som ventes gjennomført i norsk rett i tilknytning til Financial Services Action
Plan (FSAP). Det vises til at det i NOU 2006:3 (utkast til gjennomføring av MiFID og
Transparencydirektivet) side 119 er lagt til grunn at konsesjonen autorisert markedsplass
bortfaller og erstattes med begrepet regulert marked i utkastet til ny lov om regulerte markeder.
Kredittilsynet legger til grunn at en autorisert markedsplass vil være et slikt regulert marked.
Etter Kredittilsynets syn vil det generelt være et argument for å velge samme løsning som i dag
gjelder for børs, dersom regler av samme art vil bli gjeldende for regulerte markeder når FSAP er
gjennomført i norsk rett.

Kredittilsynet antar at begrepet "regulert marked" i gjeldende direktiver i fremtiden generelt skal
forstås som regulert marked iht. MiFID. Så langt dette legges til grunn vil regelverket for
regulerte markeder også gjelde for autoriserte markedsplasser når MiFID er gjennomført i norsk
rett.
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Utgangspunkter
Børslovens regler for børs og autorisert markedsplass er til en viss grad like, men børs er mer
gjennomregulert i loven enn autorisert markedsplass er. I tillegg kommer at børsforskriften og
visse andre forskrifter som gjelder for børs ikke gjelder for autorisert markedsplass.

Kredittilsynet legger til grunn at det følger av børsloven § 6-4, jf. § 1-1 at en autorisert
markedsplass må ha egne interne regler for store deler av virksomheten som ikke er underlagt
offentligrettslig regulering. Det følger av § 6-4 siste ledd at Kredittilsynet kan kreve reglene
endret dersom de er i strid med lov eller forskrift. Kredittilsynet antar at det nettopp vil være
kravene som kan utledes av § 6-4, jf. § 1-1 som kan gi grunnlag for slike pålegg fra Kredittilsynet.

Børs og autorisert markedsplass har temmelig identisk handelsfunksjonalitet. Kredittilsynet
støtter at forskriften tar utgangspunkt i en henvisning til gjeldende børsforskrift, og viser til at en
slik løsning gir bedre sammenheng og klarhet i markedet om regelverket, enn om det gis en helt
ny forskrift. Med denne utformingen finner Kredittilsynet det både naturlig og nødvendig å
begrense utkastet til autorisert markedsplass for omsettelige verdipapirer, jf verdipapir-
handelloven (vphl.) § 1-2 annet ledd nr. 1, jf tredje ledd.

INNHOLDET  I UTKASTET

Opptaksregler
Kredittilsynet har merket seg at det ikke foreslås offentligrettslige regler om opptak til notering
på autorisert markedsplass, ut over de som følger av børsloven  § 6-7. I NOU 2006:3 utk. § 2-21
annet ledd er det foreslått som krav til opptak til regulerte markeder at instrumentene kan handles
på en

"redelig ,  velordnet  og effektiv måte".

Etter Kredittilsynets vurdering må tilsvarende krav kunne utledes av gjeldende børslov § 6-4
første ledd ,  jf. § 1-1. Det vises særlig til formålet om tillitsvekkende markeder og kravet om at
kursnoteringene skal gjenspeile de noterte instrumentenes markedsverdi.  Dette er neppe mulig
uten at instrumentene kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måte .  Langt på vei vil
dette tilsvare et krav om at instrumentene må være  egnet for  notering  på markedet, som er et
grunnkrav for opptak til børs, jf. børsloven  §  5-6 første ledd. Når opptakskravene overlates til
markedenes selvregulering innebærer dette i så fall at Kredittilsynet i sin vurdering iht. § 6-4
tredje ledd kan kreve reglene endret dersom de ikke ivaretar de ovennevnte hensyn.

I forhold til børsforskriften kapittel 2 blir den nedre grensen for hva som kan noteres langt mer
skjønnsmessig og overlatt til markedets egne regler. Kredittilsynet vil likevel presisere at en
autorisert markedsplass neppe kan gis konsesjon uten å ha regler for opptak til handel, jf
børsloven § 6-7, jf. § 6-4 tredje ledd. Kredittilsynet kan kreve disse endret dersom de er i strid
med lov eller forskrift, jf. børsloven § 6-4 tredje ledd.

Prospektreglene  i vphl. kap. 5 far anvendelse ved opptak til notering på autorisert markedsplass,
jf. vphl. §  5-3. Det er i børsloven ikke gitt føringer mht. hvilke omsettelige verdipapirer en
autorisert markedsplass kan ta opp til notering.

Markedsovervåking
Det følger av NOU utk. § 2-19 annet ledd at regulerte markeder skal ha en markedsovervåking.

Børsloven § 5-11 gjelder markedsovervåking, der § 6-8 mht. autoriserte markedsplasser gir
første ledd anvendelse. Forslaget betyr at autorisert markedsplass gis samme rett som børs til
også å kreve å få ellers taushetsbelagte opplysninger til markedsovervåkingsformal fra
verdipapirregister og oppgjørssentral. Videre medfører henvisningen at markedsovervåkings-
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forskriften også vil gjelde for autoriserte markedsplasser. Dette er sentralt ettersom
verdipapirforetakenes plikt til å melde til børsen handler i instrumenter notert på børs ikke
gjelder for instrumenter notert på autorisert markedsplass, jf. vphl. § 9-4 første ledd.

Etter Kredittilsynets vurdering er det neppe mulig å organisere tillitsvekkende markeder for
omsettelige verdipapirer uten en markedsovervåking. På denne bakgrunn vil Kredittilsynet støtte
forlaget om å gi reglene om markedsovervåking på børs tilsvarende anvendelse på autorisert
markedsplass. Det vises for øvrig til kommentarene om dette over.

Etter Kredittilsynets syn bør det også tas inn en bestemmelse om at deltakere på markedsplassen
har plikt til å melde inn handler i instrumenter som handles på markedsplassen, også når disse
ikke gjøres gjennom markedsplassen. På bakgrunn av kravene til mellommannsvirksomhet er det
antakelig tilstrekkelig å begrense plikten til verdipapirforetak.

Flagge- og tilbudsplikt
Etter Kredittilsynets vurdering vil det ikke være godt egnet til å sikre tilliten til markedet for
omsettelige verdipapirer generelt, eller til den enkelte autoriserte markedsplass, dersom det ikke i

_forskriftengis bestemmelser-om flagging og_tilbudspliktfor slike instrumenter som han handles
på autoriserte markedsplasser. Det ligger i forholdenes natur at slike regler må være
offentligrettslige. Hjemmel for dette vil være vphl. § 1-6 første ledd.

Take-over direktivet og Transparencydirektivet vil gjelde for regulerte markeder når disse
gjennomføres i norsk rett. Direktivenes regler om flagging og tilbudsplikt vil derfor også bli
gjeldende for autoriserte markedsplasser. Det er følgelig klart at det vil komme regler om dette
for autoriserte markedsplasser, og utkast til gjennomføringsregler i norsk rett har vært gjenstand
for høring. For markedet vil det følgelig ikke være uventet at slike regler vil gjelde for autorisert
markedsplass. På denne bakgrunn, og den betydning Kredittilsynet antar slike regler har for
tilliten til markedet for omsettelige verdipapirer, vil Kredittilsynet sterkt støtte at de gjeldende
reglene for flagging og tilbudsplikt for børs gjøres gjeldende for autorisert markedsplass.

For sammenhengens skyld nevnes at bestemmelsene i vphl. § 3-1 om primærinnsideres
meldeplikt gjelder for aksjer notert på autorisert markedsplass.

Andre  kommentarer
For øvrig vil Kredittilsynet generelt støtte utkastet slik det lyder, sammen med børsens brev
datert 29. september i år.

Eirik Bu æs
avdelingsdirektør

s e even
seksjonsleder

Kopi til Oslo Børs ASA, pb. 460 Sentrum, 0105 Oslo
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