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1 INNLEDNING 

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, vil handel i obligasjoner registrert på Nordic ABM 
migrere over til Euronexts handelsplatform Saturn den 30. november 2020. 
 
Det vil ikke gjøres store endringer av reglene for utstedere med obligasjoner registrert på Nordic ABM 
som følge av migreringen, men det foreslås noen mindre endringer som følge av tilsvarende endringer 
i reglene for utstedere med obligasjoner notert på Oslo Børs. Endringene tre i kraft fra 30. november 
2020. 
 

2 ENDRINGSFORSLAG 

LEI, CFI og FISN koder 
I henhold til punkt 2.4.1 (2) nr. 12-14 må selskapet på tidspunktet for søknad om registrering av 
obligasjonslånet på Nordic ABM oversende LEI, CFI og FISN kode til Oslo Børs. 
 
Oslo Børs foreslår et nytt ledd i ABM-reglene punkt 3.15 hvor selskapet på ethvert tidspunkt må ha en 
aktiv LEI, CFI og FISN kode. Utstederen må oversende LEI, CFI og FISN koder, og senere endringer av 
disse, til Oslo Børs så snart disse er innhentet eller endret. Bakgrunnen er å sikre at Oslo Børs mottar 
informasjon om senere endringer av disse kodene. 
 
Endring av regelen om å offentliggjøre enkelte forhold uavhengig av om de utgjør 
innsideinformasjon 

Dagens ABM-regler punkt 3.2.2 inneholder en liste over vesentlige forhold som skal offentliggjøres 
uavhengig av om forholdene utgjør innsideinformasjon. Det foreslås å legge til tre nye punkter, i tråd 
med det som er foreslått endret i reglene for utstedere med obligasjoner notert på Oslo Børs: 
 

• Beslutning om å innløse lånet før forfallsdato. Informasjon om dette må offentliggjøres i 
separat melding som oppgir tidligere forfallsdato og dato for innløsning. 

• Beslutning om å utsette lånets forfallsdato. Informasjon om dette må offentliggjøres i en 
separat melding som oppgir tidligere forfallsdato og dato for innløsning. 

• Endringer i det ISIN-nummeret til selskapets obligasjoner i verdipapirregisteret. Melding om 

dette må offentliggjøres i separat melding som angir selskapets nye ISIN-nummer. 

Bakgrunnen for endringen er at Oslo Børs har identifisert et behov for tydeligere regler for 
offentliggjøring av denne type informasjon av hensyn til både markedsplassen og markedsaktørene. 
Oslo Børs har erfart at viktig nøkkelinformasjon har blitt inntatt i andre meldinger med mye annen 
informasjon eller ikke har blitt særskilt angitt. Dette medfører at informasjonen blir lite tilgjengelig for 
markedsplassen og markedsaktørene. Særskilte innholdskrav til de separate meldingene vil fremgå av 
maler utarbeidet av Oslo Børs som vil bli gjort tilgjengelig på børsens internettsider sammen med en 
nærmere veiledning på dette. 
 

3 HØRINGSPROSESS 

Utstedere og andre aktører inviteres til å inngi kommentarer på de foreslåtte endringene innen 20. 
oktober 2020 til consultation@oslobors.no.  
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Kontaktpersoner 

Pernille Woxen Burum 
Attorney, Surveillance and Operations 
pwb@oslobors.no  
+47 22 34 17 49 
 

Per Gunnar Ølstad 
Senior Analyst, Surveillance and Operations 
po@oslobors.no  
+47 22 34 17 79 
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