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Forslag om nye regler om flagging  
og periodisk rapportering 
Våren 2015 ble det oppnevnt et verdipapirlovutvalg som skal utrede hvordan kommende 
EØS-regler på verdipapirområdet skal gjennomføres i norsk rett. Lovutvalget avga 
1. februar 2016 sin første av tre delutredninger til Finansdepartementet. Utredningen 
omhandler endringer i reglene om flagging og periodisk rapportering. De foreslåtte 
endringene er av stor betydning for utstedere og innehavere av finansielle instrumenter. 
I dette nyhetsbrevet nevnes de viktigste endringsforslagene.  

Oversikt 
Direktiv 2004/109/EF (heretter "rapporteringsdirektivet") stiller enkelte minimumskrav til periodisk 
regnskapsrapportering fra utstedere og flaggeplikt for investorer ved erverv av større aksjeposter. 
Bestemmelsene i direktivet er i all hovedsak gjennomført i verdipapirhandelloven kapittel 4 og 5, 
samt tilhørende forskriftsbestemmelser. Rapporteringsdirektivet er et minimumsdirektiv, som gir 
nasjonale myndigheter anledning til å gi strengere regler i nasjonal lovgivning. I norsk lovgivning 
er denne muligheten benyttet ved blant annet å stille krav om kvartalsrapportering og en strengere 
flaggeplikt enn direktivet krever. EU har vedtatt et endringsdirektiv (2013/50/EU - heretter 
"endringsdirektivet") som endrer sentrale elementer i rapporteringsdirektivet. Disse endringene 
krever i stor grad fullharmonisering, det vil si at norske myndigheter ikke kan trekke noe fra eller 
legge noe til direktivets bestemmelser.   

I NOU 2016: 2 foreslår verdipapirlovutvalget (heretter "lovutvalget") endringer som må gjøres i 
norsk lovgivning for å gjennomføre endringsdirektivet.  

Lovkravet om kvartalsrapportering foreslås fjernet – men kan 
videreføres av Oslo Børs 
Rapporteringsdirektivet ga opprinnelig nasjonale myndigheter anledning til å stille krav om hyppi-
gere regnskapsrapportering enn halvårlig rapportering. I tråd med dette er det i norsk rett oppstilt 
et krav om at utstedere av aksjer må avlegge kvartalsrapporter. Endringsdirektivet oppstiller som 
hovedregel et forbud mot at nasjonale myndigheter krever hyppigere rapportering enn halvårlig. 
Lovutvalget foreslår å gjennomføre endringsdirektivets regler fullt ut, det vil si at den generelle 
plikten i verdipapirforskriften om at aksjeutstedere må avlegge kvartalsrapporter vil oppheves.  
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Nasjonale myndigheter kan imidlertid fortsatt kreve kvartalsrapportering fra finansinstitusjoner, og 
denne plikten foreslås opprettholdt med hjemmel i gjeldende krav etter forskrifter i regnskaps-
loven. 

Selv om den lovpålagte plikten til å avgi kvartalsrapporter foreslås fjernet som alminnelig krav, er 
det ingenting i veien for at utstedere i fremtiden avgir kvartalsrapporter på frivillig basis. Et særlig 
spørsmål er om Oslo Børs vil videreføre et krav om kvartalsrapportering i sine løpende forpliktelser. 
Det gjenstår å se hva som blir utfallet av høringsrunden, men det er grunn til å tro at Oslo Børs vil 
foreslå rapportering fra utstederne hvert kvartal (dvs. Q1 og Q3 samt halv- og helårsrapportering). 
Hovedhensynet bak en slik fortsatt plikt er dels historisk betinget og dels begrunnet med å unngå 
lange perioder med informasjonsmangel og dermed økt sjanse for innsideinformasjon i utsteder-
foretakene. I praksis vil et slikt krav medføre at forskjellene fra dagens rapportering blir mindre 
tydelige, selv om rammeverket endres. 

Endringer i reglene om flaggeplikt 
Norsk lovgivning oppstiller strengere flaggeregler enn det som følger av minimumskravene i 
rapporteringsdirektivet. Flaggereglene gjelder for aksjer tatt opp til handel på et regulert marked 
utstedt av et selskap med Norge som hjemstat. 

Lovutvalget foreslår viktige endringer i hvilke instrumenter som omfattes av flaggeplikten: 

(i) Etter gjeldende rett omfatter flaggeplikten rettigheter til aksjer, uavhengig av om 
aksjene allerede er utstedt. Endringsdirektivet omfatter kun rettigheter til allerede 
utstedte aksjer. Lovutvalget foreslår derfor å oppheve flaggeplikten for rettigheter som 
gir anledning til å kreve at aksjer utstedes. Forslaget medfører at tegningsretter og 
konvertible obligasjoner som ikke er knyttet til allerede utstedte aksjer ikke vil være 
flaggepliktige instrumenter.  

(ii) Etter gjeldende rett omfatter ikke flaggeplikten derivatkontrakter med finansielt 
oppgjør. Endringsdirektivet utvider flaggeplikten til å omfatte derivatkontrakter knyttet 
til allerede utstedte aksjer, uavhengig av om instrumentet gir rett til fysisk eller 
finansielt oppgjør.  

Videre foreslår lovutvalget enkelte endringer i flaggereglene om lån av finansielle instrumenter, 
flaggemeldingens innhold, konsolidering og unntak fra flaggeplikten. Et flertall i utvalget går inn for 
at det skal flagges "straks" en transaksjon er gjennomført. Dette viderefører gjeldende norske 
regel. Et mindretall går inn for at det skal flagges "uten ugrunnet opphold, men senest innen fire 
handelsdager". Rapporteringsdirektivet oppstiller et slikt krav om flagging senest innen fire 
handelsdager. På dette punkt er det imidlertid snakk om minimumsharmonisering, og det kan 
derfor stilles strengere krav i nasjonal rett enn det som følger av direktivet. Praksis i Norge har 
vært melding senest før børsen åpner påfølgende handelsdag, og det er grunn til å tro at denne 
praksisen ønskes videreført.  

Andre viktige forslag 
Lovutvalget foreslår videre at utstedere må holde års- og halvårsrapportene offentlig tilgjengelig i 
ti år istedenfor fem år. I tillegg foreslås det endringer og presiseringer i reglene om valg av hjem- 
og vertsstat, rapporteringsformat, rapportering om betaling til myndigheter (land-for-land-
rapportering), opplysningsplikt om nye lån og vedtektsendringer, reglene om tilsyn og ikke minst 
endringer i sanksjonsreglene. 
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Veien videre 
Endringsdirektivet ble gjennomført i EU allerede i november 2015. Det er imidlertid ennå ikke 
inntatt i EØS-avtalen som følge av prinsipiell usikkerhet knyttet til Norges forhold til EUs finans-
tilsynsorganer. Uavhengig av denne usikkerheten, er det ventet at lovforslaget om gjennom-
føringen av endringsdirektivet sendes på høring med kort frist. Deretter vil Finansdepartementet 
trolig fremme lovforslag til Stortinget i løpet av vårsesjonen 2016, slik at endringene kan vedtas av 
Stortinget høsten 2016 med mulig ikrafttredelse 1. januar 2017. 
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