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NOU 2005:17 Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillig tilbud) ved
oppkjøp av selskaper - høringsutkast

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til brev av 1. september  2005  vedrørende høringsutkast til
implementeringen  av EUs  rådsdirektiv  2004125/EF  om overtakelsestilbud i norsk rett.

Vi har ingen spesielle kommentarer til selve implementeringen av rådsdirektivet i norsk rett og de
endringer dette medfører i verdipapirhandelslovens kapittel 4.

Av lovutkastet fremgår det imidlertid at selve endringen også vil innebære endringer i selskapenes
informasjonsplikt, herunder opplysninger om kapitalstruktur og aksjeeierstruktur mv. SSB er i
populasjonssammenheng både avhengig av gode og relevante oversikter over eierstrukturer i nærings-
livet, og endringer i disse. Dette omfatter også opplysninger om internasjonaliseringen av norsk
næringsliv, som f. eks utenlandske oppkjøp, videre de strukturelle og eiermessige endringer som følger av
dette. En betydelig del av de aksjene som nå er notert på Oslo Børs er eid gjennom forvalterkonti, dvs.
man har ikke navnet på reell eier, og dette skaper problemer for utnyttelse av slike data i forbindelse med
statistikkformål (bl.a. direkteinvesteringsstatistikker). For slike konti vil den foreslåtte lovendringen etter
det vi kan se innebære at man må oppgi reell eier, dersom slike konti inngår som aksjeeiere i forhold som
omfattes av informasjonsplikten i det foreslåtte lovverket, noe som vil lette SSBs arbeid.

I høringsutkastet  legges  det opp til et detaljert  regelverk rundt registrering mv. av opplysninger i
forskjellige typer overtakelsestilbud .  For vår del er det viktig at dette innebærer en strukturert og enhetlig
registrering av opplysningene som fremkommer av informasjonsplikten . Videre vil  det være av betydning
at opplysningene lagres samlet og at de er offentlig tilgjengelige.

Med vennlig hilsen

Nils Håvard Lund
fungerende adm. direktør


