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Artikkelen er forfattet av:

Fle re av reg lene som gjel
der pro spek ter for om set
te li ge ver di pa pi rer, ble end
ret 1. juli 2012. End rin ge ne 
med fø rer blant an net at 
man kan gjen nom fø re  
ret te de emi sjo ner, uten 
krav til ut ar bei del se av  
pro spekt, til fle re per so ner 
og for et stør re sam let  
be løp enn tid li ge re.1

Reg lene om pro spek ter for om set te li ge  
ver di pa pi rer føl ger av ka pit tel syv i verdi-
papirhandelloven2 (vphl.) og verdipapir-
forskriften3. At fle re av be stem mel se ne ble 
end ret 1. juli 2012, skyl des gjen nom fø rin-
gen av Di rek tiv 2010/73/EU (End rings-
direk ti vet), som er en re vi sjon av Prospekt-
direktivet4.

Kom mi sjons for ord ning 809/2004  
(Prospektforordningen) som gir ut fyl len de 
be stem mel ser til Prospektdirektivet og som 
gjel der som norsk for skrift, vil bli end ret 
ved ut ar bei del se av tre nye kom mi sjons for-
ord nin ger. Den før s te de len med end rin ger 

1 Artikkelen omhandler grunnleggende regelendringer og 
fremstillingen er derfor ikke fullstendig. Oversettelsene 
av de reviderte prospektreglene fra engelsk til norsk er 
uoffisielle.

2 Lov om verdipapirhandel, 29. juni 2007 nr. 75.
3 Forskrift til verdipapirhandelloven, 29. juni 2007  

nr. 876.
4 Direktiv 2003/71/EF.

føl ger av Kom mi sjons for ord ning (EU) nr. 
486/2012. Gjen nom fø ring av den ne kom-
mi sjons for ord nin gen med fø rer blant an net 
lempinger i innholdskravene i pro spek ter 
for sær skil te emi sjo ner og ut ste de re. Den 
and re de len med end rin ger føl ger av Kom-
mi sjons for ord ning (EU) nr. 862/2012, og 
vil blant an net re gu le re gjen bruk av pro-
spek ter ved vi de re salg samt jus te re ut valg te 
inn holds krav i Prospektforordningen. Den 
tred je de len med end rin ger er frem de les 
un der ut ar bei del se, og vil blant an net gjen-
nom fø re en bed re re gu le ring av prospekt-
krav ved ut ste del se av kon ver tib le ob li ga-
sjo ner. End rin ge ne på forordningsnivå vil 
gjennom fø res i norsk rett ved end ring  
i verdipapirforskriften ka pit tel 7.

Ar tik ke len gir en over sikt over både end-
rin ge ne i verdipapirhandelloven og verdi-
papirforskriften, som har trådt i kraft  
i Nor ge, og de end rin ge ne som føl ger  
av Kom mi sjons for ord ning (EU) nr. 
486/2012. For skrifts end rin ge ne som  
føl ger av Kom mi sjons for ord ning (EU)  
nr. 486/2012, an tas å tre i kraft i Nor ge  
i før s te halv del av 2013. In for ma sjon om 
ikraft tre del se av be stem mel se ne i for ord-
nin ge ne vil pub li se res på Finanstilsynets 
nett sted så snart det te er kjent.

De vik tig ste end rin ge ne
End rin ger som tråd te i kraft i norsk rett  
1. juli 2012:

Ters kel ver di ene for plik ten til å ut ar-•	
bei de EØS-pro spekt5 er he vet til 150 
per so ner og 5 000 000 euro
Be løps gren sen for na sjo nale pro spek-•	
ter6 er he vet til 1 000 000 euro
Be løps gren sen for unn ta ket for offent-•	
lige til bud i vphl. § 7–4 nr. 10 er he vet 
til 100 000 euro
Be løps gren sen i unn ta ket i vphl. § 7–6 •	
(2) he ves til 75 000 000 euro

5 EØS-prospekt er definert i vphl. §§ 7–7 (1), jf. 7–2. 
EØS-prospekt skal kontrolleres av Finanstilsynet jf. vphl. 
§ 7–8.

6 Se vphl. § 7–2. Nasjonale prospekt skal registreres i 
Foretaksregisteret, jf. vphl. § 7–10. 

Vphl. § 7–19 om of fent lig gjø ring av •	
pro spekt, mv: (i) Det er inn ført plikt 
for ut ste der til å gjø re pro spek tet til-
gjen ge lig elek tro nisk og (ii) kra vet til 
elek tro nisk of fent lig gjø ring på både 
ut ste ders og tilretteleggers hjemme side 
er end ret til «en ten – el ler», jf. vphl.  
§ 7–19 (2) nr. 3
De fi ni sjo nen av pro fe sjo nell in ves tor  •	
i verdipapirforskriften er har mo ni sert 
med de fi ni sjo nen i MiFID7

Ho ved trekk i end rin ge ne som vil føl ge  
av Kom mi sjons for ord ning (EU)  
nr. 486/2012 er:

For enk let re gel sett («•	 proportionate 
re gi me») for vis se ut ste de re og/el ler 
vis se trans ak sjo ner: Det for enk lede 
re gel set tet opp stil ler lem pe li ge re inn-
holds krav i pro spek ter for uli ke trans-
ak sjo ner og fi nan si el le in stru men ter 
enn det nå væ ren de og vil gjel de: (i)  
ved fortrinnsrettsemisjoner i alle rede 
no ter te sel ska per (på vis se vil kår); (ii) 
for no ter te sel ska per med gjen nom-
snitt lig mar keds ver di de tre sis te år på 
un der 100 mil lio ner euro («small cap.») 
og (iii) for små- og mel lom sto re sel ska-
per som opp fyl ler minst to av føl gen de 
tre vil kår: år lig om set ning un der 50 
mil lio ner euro, to tal ba lan se sum un der 
43 mil lio ner euro, fær re enn 250 
an sat te sis te regn skaps år («... ac cord ing 
to their last annual or consolidated 
ac counts...»). Det for enk lede re gel set tet 
vil gjel de for blant an net ak sjer, ob li ga-
sjo ner og de pot be vis.
Stan dar di se ring av sær skil te opp lys nin-•	
ger i pro spekt: De tal jert re gu le ring av 
for ma tet til alle sam men drag, til kra-
vene til nøk kel opp lys nin ger, med 
vi de re.
Grunn pro spekt og til hø ren de en de li ge •	
vil kår: De tal jer te be stem mel ser om 
inn hol det, kon kret re gu le ring av hvil ke 
opp lys nin ger som må inn tas i grunn-
pro spekt og hvil ke opp lys nin ger som 
kan be skri ves i de en de li ge vil kå rene.

7 Direktiv 2004/39/EF. 
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De vik tig ste end rin ge ne som 
tråd te i kraft i Nor ge 1. juli 2012
For må let med End rings di rek ti vet var blant 
an net å re du se re ad mi nist ra ti ve byr der for 
ut ste de re. Fle re av end rin ge ne, som tråd te i 
kraft 1. juli 2012, er he ving av ters kel ver di er.

For det før s te er ters kel ver di ene for når 
plik ten til å ut ar bei de EØS-pro spekt inn-
trer, he vet til 150 per so ner og 5 000 000 
euro. For na sjo nale pro spek ter er be løps-
gren sen he vet til 1 000 000 euro. Det te 
åp ner for mu lig het til å gjen nom fø re ret-
te de emi sjo ner uten krav til ut ar bei del se  
av pro spekt til en stør re per son krets og 
med et stør re sam let emi sjons be løp enn 
tid li ge re.

Vi de re er Finanstilsynets ad gang til å gi 
dis pen sa sjon fra prospektplikten for ikke-
ak sje re la ter te ver di pa pi rer fra kre ditt in sti-
tu sjo ner stør re, idet be løps ters ke len ble økt 
til 75 000 000 euro, jf. vphl. § 7–6 (2).

De fi ni sjon av pro fe sjo nell in ves tor er har-
mo ni sert med MiFID. Finanstilsynet har 
der for ikke len ger et eget re gis ter over pro fe-
sjo nel le in ves to rer i prospektsammenheng.

En an nen vik tig end ring er at det nå er  
et krav om at alle pro spek ter skal of fent lig-
gjø res elek tro nisk, jf. vphl. § 7–19. Det er 
valg fritt om man øns ker å of fent lig gjø re 
pro spek tet på ut ste ders, markedsplassens 
el ler tilretteleggers hjemme side. Elek tro-
nisk of fent lig gjø ring sik rer in ves to re ne 
en kel til gang til pro spek tet.

For øv rig ble be løps gren sen i vphl. § 7–4 
nr. 10, om unn tak for prospektplikt for 
ver di pa pi rer med min ste på ly den de el ler 
krav på veder lag, økt til 100 000 euro. 
Bak grun nen for den ne øk nin gen er hen sy-
net til be skyt tel se av ikke-pro fe sjo nel le 
in ves to rer, og må ses i sam men heng med 
end rin ge ne i de ge ne rel le ters kel ver di ene 
for prospektplikten.

For enk lede inn holds krav
Bak grun nen for at det inn fø res et for enk-
let re gel sett («proportionate/light touch 
re gi me») er hen sy net til økt ef fek ti vi tet i 
ver di pa pir mar ke det og re duk sjon av ut ste-
der nes kost na der8. Be stem mel se ne om 
for enk let re gel sett vil bli inn tatt som nytt 
ka pit tel IIIa i Prospektforordningen.

Det for enk lede re gel set tet kan kun an ven-
des på føl gen de trans ak sjo ner/ut ste de re:

Fortrinnsrettsemisjoner i alle rede 1. 
no ter te sel ska per
Ut ste de re som er de fi nert som «2. små og 
mel lom sto re be drif ter» el ler «sel skap med 
re du sert mar keds ver di» (emi sjo ner/lå ne-
opp tak og opp tak til no te ring på re gu-
lert mar ked)
Kre ditt in sti tu sjo ner (lå ne opp tak)3. 

1. Fortrinnsrettsemisjoner i no ter te  
sel ska per
Be gre pet for trinns retts emi sjon er de fi nert  
i Kom mi sjons for ord ning (EU) nr. 486/2012 
og er inn tatt som nytt num mer 13 i ar tik-
kel 2 i Prospektforordningen. Det føl ger 
av de fi ni sjo nen at en hver ut ste del se av 
lov be stem te fortrinnsretter som åp ner for 
teg ning av nye ak sjer og ute luk ken de er 
ret tet til ek si ste ren de ak sje eie re, er om fat-
tet av be gre pet.

Vi de re er and re fortrinnsrettsemisjoner 
med teg nings ret ter om fat tet, der som  
teg nings ret te ne opp fyl ler føl gen de vil kår:

Ak sjo næ re ne til bys ret te ne ve der lags fritt1. 
Ak sjo næ re ne har rett til å teg ne seg i 2. 
emi sjo nen an dels mes sig som sin ek si ste-
ren de ak sje be hold ning/i sam me for hold 
som un der lig gen de ak sje be hold ning
Teg nings ret te ne er fritt om set te li ge, 3. 
el ler der som ikke, blir de ak sje ne som 
stam mer fra teg nings ret te ne solgt på 
slut ten av til buds pe ri oden og pro ve-
ny et skal for de les an dels mes sig til de 
ak sjo næ re ne som ikke be nyt tet seg av 
teg nings ret te ne
Når det gjel der ret te ne som nevnt 4. 
un der punkt 2, må ut ste der være i 
stand til å på leg ge be grens nin ger el ler 
re strik sjo ner el ler ute luk kel ser og gjø re 
de for an stalt nin ger som ut ste der an ser 
nød ven dig el ler ri me lig for å kun ne 
hånd te re ak sjer i ut ste ders egen 
be hold ning, brøk ret ter, og re gu la to-
ris ke krav som føl ger av et lands el ler 
en re gu la to risk myn dig hets retts li ge 
re gu le ring el ler and re krav
Minimumsperioden som ak sjer kan 5. 
til eg nes er lik peri oden som teg nings-

8 Jf. Kommisjonsforordning (EU) nr. 486/2012, fortalens 
punkt 12.

End rin ger i verdipapirforskriften
Kom men de end rin ger i verdipapirfor-
skriften som har be tyd ning for kra vet  
til his to risk fi nan si ell in for ma sjon  
i pro spek ter er som føl ger:

Ved gjen nom fø ring av fortrinnsretts-
emisjoner i alle rede no tert ak sje klas se, 
lem pes kra vet om å pre sen te re his to risk 
fi nan si ell in for ma sjon for de tre sis te 
regn skaps åre ne til kun å måt te vise slik 
in for ma sjon for sis te regn skaps år. I til-
legg fjer nes blant an net kra vene om å 
pre sen te re ut valgt fi nan si ell in for ma sjon, 
opp lys nin ger om drift og øko no mi og 
ka pi tal struk tur i sli ke emi sjo ner. For 
ut ste de re de fi nert som «små og mel lom
sto re be drif ter» el ler «sel skap med re du sert 
mar keds ver di» for kor tes også peri oden 
det skal pre sen te res his to risk fi nan si ell 
in for ma sjon for. For ak sjer og de pot be-
vis med ak sjer som un der lig gen de ver di-
pa pir, for kor tes peri oden fra tre til to år. 
For ob li ga sjo ner og fi nan si el le de ri va ter 
re du se res kra vet til peri oden for his to risk 
fi nan si ell in for ma sjon fra to til ett år.  
I til legg fjer nes blant an net kra vene til  
å vise ut valgt fi nan si ell in for ma sjon, 
opp lys nin ger om ve sent li ge fas te ei en-
dom mer, her un der lea se de, samt de ler  
av kra vet til opp lys nin ger om ka pi tal-
struk tur. For kre ditt in sti tu sjo ner som 

ut ste der ikke-ak sje re la ter te ver di pa pi rer  
i hen hold til vphl. § 7–6 an net ledd, 
end res kra vet til sva rende slik at peri oden 
for his to risk fi nan si ell in for ma sjon blir 
ett år. Oven nevn te lempinger i peri oden 
for den his to ris ke fi nan si el le in for ma sjo-
nen vil na tur lig vis også få be tyd ning for 
and re inn holds krav som er di rek te el ler 
in di rek te re la tert til den ak tuelle peri-
oden det skal pre sen te res his to risk fi nan-
si ell in for ma sjon for.

Kra vene til his to risk og pro forma 
fi nan si ell in for ma sjon
Finanstilsynets Vei led ning om his to risk 
fi nan si ell in for ma sjon og pro forma fi nan
si ell in for ma sjon i aksjeprospekter: Finans-
tilsynet har er fart at det ved ut ar bei del se 
av aksjeprospekter kan opp stå ut ford rin-
ger knyt tet til opp fyl lel se av kra vene til 
his to risk og pro forma fi nan si ell in for-
ma sjon. Finanstilsynet har der for ut ar-
bei det en vei led ning som opp ly ser om 
innholdskravene på dis se om rå de ne og 
som gir vei led ning om hvor dan kra vene 
kan opp fyl les. Vei led nin gen er til gjen ge-
lig på www.finanstilsynet.no un der 
fa nen «No ter te fore tak – Pro spek ter».

Hen ven del ser re la tert til pro spek ter kan 
sen des til: prospekter@finanstilsynet.no.

Kra vet til his to risk fi nan si ell in for
ma sjon i pro spek ter – vei led ning
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ret ter kan til eg nes i hen hold til di rek tiv 
77/91/EEC ar tik kel 29
Etter ut lø pet av utøvelsesperioden, blir 6. 
teg nings ret te ne ver di lø se (for el des)

Ut ste de re som øns ker å an ven de for enk let 
re gel sett ved fortrinnsrettsemisjoner, må 
være no tert på et re gu lert mar ked el ler en 
mul ti la te ral han dels fa si li tet som stil ler 
vis se min ste krav til of fent lig gjø ring av 
his to risk fi nan si ell in for ma sjon og har 
be stem mel ser som fore byg ger inn si de han-
del og markedsmanipulasjon9.

Der som for enk let re gel sett an ven des, må 
pro spek tet inn led nings vis in ne hol de føl-
gen de in for ma sjon om det te: «[This] 
rights issue is addressed to shareholders of 
the issuer and [] the level of disclosure of 
[this] prospectus is proportionate to [this] 
type of issue»10.

Det er ut ar bei det to nye sjekk lis ter for 
fortrinnsrettsemisjoner som om fat tes av 
for enk let re gel sett, jf. ved legg XXIII for 
re gist re rings do ku ment for ak sjer og ved-
legg XXIV for verdipapirdokument for 
ak sjer. I for hold til nå væ ren de ved legg  
til Prospektforordningen, sjekk lis ter for 
re gist re rings do ku ment og verdipapirdoku-
ment for ak sjer – hen holds vis ved legg I og 
III, er det gjort føl gen de end rin ger:

Inn holds krav som er fjer net i nå væ ren de 
ved legg I – jf. nytt ved legg XXIII:

Item 3: Se lec ted financial in for ma tion•	
Item 5.1: Hi sto ry and de vel op ment  •	
of the issuer (except 5.1.1)
Item 7.2: List of significant subsi-•	
diaries
Item 8: Prop erty, plants and equip-•	
ment
Item 9: Ope ra ting and financial re view•	
Item 10: Ca pi tal re sources•	
Item 11: Re search and de vel op ment, •	
pa tents and licences
Item 17.1: Number of employees•	
Item 21.1.3: Number, book value and •	
face value of shares in the issuer held 
by or on behalf of the issuer itself or  
by subsidiaries of the issuer
Item 21.1.7: Hi sto ry of sha re ca pi tal, •	
highlighting in for ma tion about any 
changes, for the period covered by the 
his tor ical financial in for ma tion
Item 21.2: Me mo ran dum and Articles •	
of As so cia ti on
Item 24 (c): Docu ments on dis play / •	
his tor ical financial in for ma tion for the 

9 Jf. ny artikkel 26a nr. 2 bokstavene (a) – (c) i Prospekt-
forordningen.

10 Jf. Prospektforordningen ny artikkel 26a nr. 3.

two financial years preceding the publi-
cation of the registration document
Item 25: In for ma tion on holdings•	
Items 15 (Remuneration) and 16 •	
(Board prac tices) would only be requi-
red for issuers listed on MTFs

Vi de re er det gjort for enk lin ger i føl gen de 
inn holds krav i nå væ ren de ved legg I: 
5.2.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.3; 15; 16; 19; 
20.1; 22 – jf. nytt ved legg XXIII

Inn holds krav i nå væ ren de ved legg III som 
er fjer net – jf. nytt ved legg XXIV:

Item 4.9: An indication of the ex ist-•	
ence of any mandatory takeover bids 
and/or squeeze-out and sellout ru les  
in relation to the securities
Item 4.10: An indication of pub lic •	
takeover bids by third parties in respect 
of the issuer’s equity, which have occur-
red du ring the last financial year and 
the current financial year. The price or 
exchange terms attaching to such of fers 
and the outcome thereof must be stated
Item 5.2.1: Vari ous categories of •	
potential in ves tors
Item 5.2.3: Pre-allotment disclosure•	
Item 5.2.5: Over-allotment and •	
greenshoe
Item 5.3.4: Ma te ri al dis par ity be tween •	
the pub lic of fer price and the effective 
cash cost to members of the ad mi nist-
ra ti ve, man age ment or supervisory 
bodies or se ni or man age ment
Item 6.5: Stabilization•	
Item 7.1: Name and bu si ness address •	
of the per son or entity offering to sell 
the securities
Item 7.2: The number and class of •	
securities being offered by each of the 
selling se cur ity holders

I til legg er det gjort for enk lin ger i føl gen de 
inn holds krav i nå væ ren de ved legg III:

5.1.2; 5.2; 7; 9.2 – jf. nytt ved legg XXIV.

2. Ut ste de re de fi nert som «små og  
mel lom sto re be drif ter» el ler «sel skap 
med re du sert mar keds ver di»
«Små og mel lom sto re be drif ter» er de fi nert  
i Prospektdirektivet ar tik kel 2 nr. 1, (f ). 
Minst to av føl gen de tre vil kår må være 
opp fylt for å være en li ten el ler mel lom stor 
be drift i Prospektdirektivets be tyd ning:

Fær re enn 250 an sat te sis te regn skaps år •	
(gjen nom snitt)
To tal ba lan se sum un der 43 000 000 euro•	
År lig om set ning un der 50 000 000 •	
euro «…ac cord ing to their last annual or 
consolidated ac counts...»

«Sel skap med re du sert mar keds ver di» er de fi-
nert i End rings di rek ti vet ar tik kel 1 nr. 2, (a) 
(ii) (t). Føl gen de to vil kår må være opp fylt 
for å om fat tes av de fi ni sjo nen:

No tert på re gu lert mar ked og•	
Gjen nom snitt lig mar keds pris på un der •	
100 000 000 euro be reg net på basis av 
år lige slutt kur ser de tre sis te ka len der år

Det er ut ar bei det fire nye ved legg/sjekk lis-
ter for for enk let re gel sett for «små og mel
lom sto re be drif ter» og «sel skap med re du sert 
mar keds ver di»:

Ved legg XXV – Re gist re rings do ku ment 
for ak sjer 
Ved legg XXVI – Re gist re rings do ku ment 
for ob li ga sjo ner og fi nan si el le de ri va ter 
med på ly den de < 100 000 EUR 
Ved legg XXVII – Re gist re rings do ku ment 
for ob li ga sjo ner og fi nan si el le de ri va ter 
med på ly den de ≥ 100 000 EUR 
Ved legg XXVIII – De pot be vis ak sjer

I for hold til de nå væ ren de ved leg ge ne for 
re gist re rings do ku ment for ak sjer (ved legg 
I), re gist re rings do ku ment for ob li ga sjo ner 
(ved legg IV og IX) og de pot be vis (ved legg 
X) er det gjort føl gen de end rin ger:

Inn holds krav som fjer nes i ved leg ge ne:
Item 3: se lec ted financial in for ma tion•	
Item 8.1: in for ma tion regarding any •	
existing or planned ma te ri al tangible 
fixed assets, including leased prop-
erties, and any ma jor encumbrances 
thereon
Item 10.1: in for ma tion concerning the •	
issuer’s ca pi tal re sources (both short 
and long term)
Item 10.3: in for ma tion on the borro-•	
wing requirements and funding struc-
ture of the issuer
Item 10.5: in for ma tion regarding the •	
anticipated sources of funds needed to 
fulfill com mit ments referred to in 
items 5.2.3. and 8.1

I til legg for enk les innholdskravene i punk-
te ne 5.2.3, 7.2, 9 og 19 i de oven nevn te 
ved leg ge ne. 
I registreringsdokumentet for ak sjer (jf. 
nytt ved legg XXV og nå væ ren de ved legg I) 
re du se res kra vet om his to risk fi nan si ell 
in for ma sjon fra tre år til to år. Det sam me 
gjel der for de pot be vis med ak sjer som 
un der lig gen de. (jf. nytt ved legg XXVIII og 
nå væ ren de ved legg X).

I re gist re rings do ku men te ne for ob li ga sjo-
ner og fi nan si el le de ri va ter (jf. nye ved legg 
XXVI og XXVII og nå væ ren de ved legg IV 
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og IX) re du se res kra vet til his to risk fi nan-
si ell in for ma sjon fra to år til ett år.

Oven nevn te lempinger i kra vet til peri oden 
det skal pre sen te res his to risk fi nan si ell in for-
ma sjon for i pro spek tet, vil også få be tyd-
ning for and re inn holds krav som er re la tert 
til den ak tuelle peri oden det skal pre sen te res 
his to risk fi nan si ell in for ma sjon for.

3. Kre ditt in sti tu sjo ner
Det er ut ar bei det nytt ved legg, sjekk lis te 
XXIX, som kom mer til an ven del se for kre-
ditt in sti tu sjo ner som ut ste der «ikke-ak sje re-
la ter te ver di pa pi rer … fort lø pen de el ler gjen-
tat te gan ger…... og som gjel der et to tal be løp 
på mind re enn 75 000 000 euro...» jf. vphl.  
§ 7–6 (2) og som vel ger å ut ar bei de pro spekt 
fri vil lig for å til tre mu lig het for gren se krys-
sing og til bud el ler opp tak til no te ring i 
and re sta ter. End rin gen knyt ter seg til nå væ-
ren de ved legg XI (re gist re rings do ku ment) og 
inne bæ rer at det her et ter kun stil les krav til 
ett års his to risk fi nan si ell in for ma sjon.

(ii) Sam men drag
Ge ne relt om sam men drag
Kom mi sjons for ord ning (EU) nr. 486/2012 
med fø rer end rin ger i kra vet til sam men-
drag i pro spek ter. End rin ge ne knyt ter seg 
både til inn hol det og for ma tet på sam men -
dra get.

Hen sy net bak end rin ge ne er at sam me 
type opp lys nin ger skal frem kom me i alle 
sam men drag og på sam me sted, slik at det 
blir let te re for in ves to rer å sam men lik ne 
opp lys nin ger i uli ke sam men drag og for 
uli ke in ves te rings pro duk ter11.

Ar tik kel 24 i Prospektforordningen er stat tes  
i sin hel het, jf. Kom mi sjons for ord ning (EU) 

11 Jf. Kommisjonsforordning (EU) nr. 486/2012 fortalen 
punkt 10.

nr. 486/2012 ar tik kel 1 (10). Det inn fø res  
et nytt ved legg XXII som skal be nyt tes ved 
ut ar bei del se av sam men drag etter de nye 
be stem mel se ne. Inn led nings vis i ved legg 
XXII er det lis tet opp syv veiledningspunkter 
for ut ar bei del sen av sam men dra get. (En kelte 
av dis se punk te ne føl ger også av Prospektfor-
ordningens nye ar tik kel 24.) Ho ved trek ke ne 
i veiledningspunktene er som føl ger:

Sam men dra get skal be stå av ta bel ler 1. 
som skal fyl les ut, av hen gig av hvil ket 
ved legg som er be nyt tet ved ut ar bei del-
sen av pro spek tet.
Sam men dra get skal be stå av fem ta bel-2. 
ler, A til E.
Rek ke føl gen på ta bel le ne (A-E) er ob li-3. 
ga to risk. Det te gjel der også rek ke føl gen 
på in for ma sjo nen i den en kelte ta bel len.
Der som et inn holds krav i sam men dra-4. 
get ikke er rele vant, skal det te an gis 
eks pli sitt med ord ly den «not applica-
ble» (N/A).
Der som en be skri vel se inn tas, skal 5. 
den ne være kort fat tet og kon sis.
Sam men dra get skal ikke in ne hol de 6. 
kryss hen vis nin ger til and re de ler av 
pro spek tet.
Der som et pro spekt gjel der ikke-ak sje-7. 
re la ter te ver di pa pir, med på ly den de på 
over 100 000 euro, ut ar bei det etter 
ved legg IX og/el ler ved legg XIII og 
kon troll myn dig he ten kre ver sam men-
drag iht. Prospektdirektivet ar tik kel 5 
(2) (ho ved re ge len er at det ikke kre ves 
sam men drag) el ler at det fri vil lig inn tas 
et sam men drag, skal opp set tet i ved-
legg XXII føl ges. Be teg nel sen «sam-
men drag» kan kun an ven des der som 
inn hold og for mat er i sam svar med 
kra vene i ved legg XXII.

Sjekk lis ten er byg get opp slik at det i den 
før s te ko lon nen er an gitt hvil ket ved legg i 
Prospektforordningen det ak tuelle innholds-

kravet gjel der for. Vi de re er det en ko lon ne 
som be står av en bok stav og et tall, som vi ser 
hvil ken ta bell man er i (A-E) samt hvil ket 
num mer innholdskravet har i ta bel len. Til 
sist er det en ko lon ne med sel ve innholds-
kravet. I sam men dra get må ko lon ne num-
mer to inn tas i sin hel het, ko lon ne num mer 
tre må inn tas med stikk ord om innholdskra-
vet. Til sist må det inn tas en ko lon ne hvor 
innholdskravet opp fyl les. For nær me re 
be skri vel se vi ses det til ESMA sin Questions 
and An swers12 (Q&A) spørs mål nr. 80.

Det føl ger av Prospektforordningen ny 
ar tik kel 24 nr. 1, an net av snitt, at mak si-
mal leng de på sam men dra get skal være  
7 % av pro spek tet el ler 15 si der, det al ter-
na ti vet som er lengst.

Sam men dra get skal ut for mes på en ty de lig 
og klart for mu lert måte, slik at in for ma sjo-
nen er lett til gjen ge lig og for ståe lig for 
in ves tor13.

Sam men drag til grunn pro spekt og en de li ge 
vil kår
Både til grunn pro spekt og de til hø ren de 
en de li ge vil kå rene skal det med føl ge et 
sam men drag iht. ved legg XXII. I Pro-
spektforordningen ny ar tik kel 24 nr. 2  
og nr. 3 er det an gitt hvil ken in for ma sjon 
som kan og skal inn tas i sam men dra get for 
hen holds vis grunn pro spek tet og den spe si-
fik ke ut ste del sen.

Sam men dra get for grunn pro spek tet kan  
in ne hol de:

in for ma sjon som er inn tatt i grunn-a. 
prospek tet,

12 Se lenke på Finanstilsynets hjemmeside:  
http://www.finanstilsynet.no/no/Noterte-foretak- 
Prospekter/Prospekter/Regelverk/Rettskilder/.

13 Jf. Prospektforordningen ny artikkel 24 nr. 1, 3. avsnitt.
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even tuelle uli ke al ter na tiv som er b. 
an gitt for opp fyl lel se av innholdskra-
vene i verdipapirdokumentet og som  
er ka te go ri sert fra A-C, jf. nær me re 
be skri vel se un der,
opp lys nin ger som er an gitt med åpne c. 
felt i grunn pro spek tet (fra ka te go ri B 
og C i innholdskravene for verdipapir-
dokumentet). De kon kre te opp lys nin-
ge ne vil da føl ge av en de li ge vil kår.

Sam men dra get for den spe si fik ke ut ste del-
sen skal in ne hol de:

opp lys nin ger fra sam men dra get til a. 
grunn pro spek tet som er rele vant for 
den spe si fik ke ut ste del sen
rele vant al ter na tiv av de uli ke al ter na tiv b. 
an gitt i grunn pro spek tet, jf. oven-
nevn te bok stav
re le van te opp lys nin ger om ut ste del sen, c. 
som i grunn pro spek tet var an gitt med 
åpne felt

Hvis det kun er mind re for skjel ler i de tal jer 
mel lom uli ke ut ste del ser og der med de 
en de li ge vil kå rene, slik som f.eks. utstedel-
seskurs og for falls da to, kan sam me sam men-
drag ved leg ges alle de ak tuelle en de li ge vil-
kå rene. For ut set nin gen for det te er at in for-
ma sjo nen om hva som er ulikt, frem kom-
mer ty de lig og ad skilt i sam men dra get14. 
Sam men dra get for den spe si fik ke ut ste del-
sen skal være ved lagt en de li ge vil kår15.

(iii) Grunn pro spekt og en de li ge 
vil kår
Kom mi sjons for ord ning (EU) nr. 486/2012 
med fø rer end rin ger i kra vene til grunn pro-
spekt og en de li ge vil kår. Alle opp lys nin ger 
som er kjent på tids punk tet for god kjen nel se 
av grunn pro spek tet, skal inn tas i grunn -
prospek tet16. Sær skil te opp lys nin ger knyt tet 
til spe si fik ke inn holds krav i verdipapirdoku-
mentet kan inn tas i en de li ge vil kår, der som 
opp lys nin ge ne ikke er kjent på tids punk tet 
for god kjen nel sen av grunn prospek tet.

Ka te go ri se ring (A–C) av inn holds krav  
i verdipapirdokumentet
Innholdskravene i sjekk lis te ne for verdipa-
pirdokument har blitt inn delt i ka te go ri ene 
A, B og C, jf. ny ar tik kel 2a i Prospektfor-
ordningen og nytt ved legg XX. Ka te go ri se-
rin gen er be stem men de for hvil ken in for ma-
sjon som må inn tas i grunn pro spek tet og 
hvil ken in for ma sjon som helt el ler del vis 
kan inn tas i en de li ge vil kår for den spe si-

14 Jf. Prospektforordningen ny artikkel 24 nr. 3, andre 
avsnitt.

15 Jf. Prospektforordningen ny artikkel 24 nr. 3, tredje 
avsnitt.

16 Jf. Kommisjonsforordning (EU) nr. 486/2012 fortalen 
punkt 5.

fik ke ut ste del sen. Opp lys nin ger som opp fyl-
ler inn holds krav i det ak tuelle verdipapir-
dokumentet og som om fat tes av «ka te go ri 
A», skal inn tas og være full sten dig be skre vet 
i grunn pro spek tet. For inn holds krav som er 
«ka te go ri B» skal det i grunn pro spek tet inn-
tas en be skri vel se av de ge ne rel le prin sip pe ne 
som opp fyl ler det ak tuelle innholdskravet. 
Det god tas imid ler tid at de talj opp lys nin ger, 
som ikke er kjent på tids punk tet for god-
kjen nel se av grunn pro spek tet, kan unn la tes 
ut fylt i grunn pro spek tet (åpne klam mer) og 
at de en de li ge de talj opp lys nin ge ne inn tas i 
en de li ge vil kår. Det føl ger av ESMAs Q&A 
spørs mål nr. 78 at de tal jer som kan unn la tes 
ut fylt, er be løp, va lu ta, dato, tids pe ri oder, 
pro sen ter, re fe ran se ren ter, «screen pages», 
navn og ste der. Vi de re er det an gitt eks emp-
ler på hvor dan opp lys nin ger for inn holds-
krav i ka te go ri B kan inn tas i grunn pro spekt 
og en de li ge vil kår.

For inn holds krav som om fat tes av «ka te
go ri C» er det til strek ke lig at det re ser ve res 
plass i grunn pro spek tet for opp lys nin ger 
som ikke er kjent på tids punk tet for god-
kjen nel se av grunn pro spek tet. Opp lys nin-
ger i den ne ka te go ri en kan i ste det frem-
kom me av en de li ge vil kår.

Over sikt over den kon kre te ka te go ri se rin-
gen av de uli ke innholdskravene i de for-
skjel lige sjekk lis te ne for verdipapirdoku-
ment føl ger av nytt ved legg XX til Pro-
spektforordningen.

Opp lys nin ger i grunn pro spek tet – uli ke 
al ter na tiv for opp fyl lel se av inn holds-
krav i verdipapirdokumentet
For opp fyl lel se av inn holds krav i verdipa-
pirdokumentet kan ut ste der skis se re uli ke 
al ter na tiv i grunn pro spek tet. Der som fle re 
al ter na tiv er an gitt for ett inn holds krav, må 
det frem kom me av en de li ge vil kår hvil ket 
al ter na tiv som kom mer til an ven del se ved 
den spe si fik ke ut ste del sen17. Det te kan 
gjø res ved å gjen ta de ak tuelle opp lys nin ger 
i en de li ge vil kår el ler ved å vise til rele vant 
in for ma sjon i grunn pro spek tet, se eks emp-
ler i ESMAs Q&A spørs mål nr. 78.

Inn hold i en de li ge vil kår
Det føl ger av Prospektforordningen ar tik-
kel 22 ny nr. 4, at en de li ge vil kår kun skal 
in ne hol de:

opp lys nin ger som opp fyl ler inn holds-a. 
krav som er ka te go ri sert som B og C  
i ved legg XX og som gjel der den 
ak tuelle ut ste del sen. Der som innholds-
kravet ikke er ak tuelt for ut ste del sen, 
skal det an gis som «N/A».

17 Jf. Prospektforordningen artikkel 22 ny nr. 1a.

an nen «b. til leggs in for ma sjon» som spe si fi-
sert i nytt ved legg XXI (fri vil lig).

gjen gi vel se av, el ler hen vis ning til, c. 
al ter na tiv som er an gitt i grunn pro-
spek tet og som gjel der den ak tuelle 
ut ste del sen.

Se eks emp ler på hvor dan det te kan gjø res  
i ESMAs Q&A spørs mål nr. 78.

Opp lys nin ger i grunn pro spek tet – mal 
for en de li ge vil kår
Det føl ger av Prospektforordningen ar tik-
kel 22 nr. 5 nytt punkt 1a at grunn pro-
spek tet skal in ne hol de en mal for hvor dan 
de en de li ge vil kå rene vil se ut. Ma len må 
fyl les ut ved hver spe si fik ke ut ste del se.

Til legg til grunn pro spekt
Nye opp lys nin ger som opp fyl ler vil kå rene 
for ut ar bei del se av til legg til grunn pro-
spekt, kan ikke inn tas i en de li ge vil kår.  
I sli ke til fel ler skal det ut arbei des et til-
leggsprospekt el ler et nytt grunn pro spekt 
som skal god kjen nes av prospektmyndig-
heten. Bak grun nen for det te er at opp lys-
nin ger som ut lø ser krav til of fent lig gjø ring 
av tilleggsprospekt skal god kjen nes av 
prospektmyndigheten18.

Der som det ut arbei des et til legg til grunn-
pro spekt som kun knyt ter seg til en kelte 
ut ste del ser, vil in ves tors rett til å trek ke seg 
kun gjel de de utstedelsene til leg get om fat-
ter19.

Språk krav for en de li ge vil kår og sam-
men dra get til den spe si fik ke ut ste del sen
Av Prospektforordningen ar tik kel 26 ny 
nr. 5a før s te ledd, føl ger det at en de li ge vil-
kår og sam men dra get av den spe si fik ke 
ut ste del sen skal ut for mes på sam me språk 
som an gitt i hen holds vis ma len for en de-
li ge vil kår i grunn pro spek tet og sam men-
dra get i grunn pro spek tet.

Der som et grunn pro spekt har blitt gren se-
krys set inn til and re land, skal en de li ge 
vil kår og til hø ren de sam men drag som 
over sen des en verts stat, over set tes i sam-
svar med ar tik kel 26 ny nr. 5a and re ledd.

For in for ma sjon om kra vene til sam men
drag av grunn pro spekt og sam men drag av 
den spe si fik ke ut ste del sen vi ses det til 
be skri vel sen over om de nye reg lene for 
sam men drag.

18 Jf. Kommisjonsforordning (EU) Nr. 486/2012 fortalen 
punkt 7.

19 Jf. Prospektforordningen artikkel 22 nr. 7 nytt andre ledd.


