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INNLEDNING 
 
Det kan være utfordrende for investorer og andre markedsaktører å finne og tilegne seg informasjon om 
regelverk som det er nødvendig å ha kjennskap til i forbindelse med handel i børsnoterte selskaper. Særlig for 
utenlandske selskaper som ikke er underlagt norske regler om for eksempel flagging og tilbudsplikt, er det 
viktig for investorene å få oversikt over hvilke regler som er relevante i forhold det noterte selskapet. 
 
Oslo Børs mottar regelmessig henvendelser fra markedet med spørsmål rundt disse forholdene. Inntrykket er 
at det oppleves som vanskelig både for investorer og rådgivere å finne frem til informasjon om disse 
temaene. Til tross for at dette i all hovedsak er informasjon som er offentlig tilgjengelig – typisk gjennom 
lovgivning og prospekter - er den ofte vanskelig å finne, ikke fremstilt på en lettfattelig måte og sjeldent 
samlet på et sted. 
 
Oslo Børs anbefaler derfor at selskaper notert på Oslo Børs eller Oslo Axess på sine nettsider informerer om 
relevant regelverk vedrørende forholdene angitt nedenfor. Temaene det bør informeres om er valgt ut på 
bakgrunn av de henvendelser Oslo Børs regelmessig mottar fra investorer og deres rådgivere. Informasjonen 
bør holdes løpende oppdatert. 
 
NORSKE SELSKAPER 
 
Oslo Børs har utarbeidet et eksempel på en slik fremstilling for norske noterte selskaper som vil bli løpende 
oppdatert ved relevante lovendringer. Selskaper som ønsker å benytte dette eksempelet bør vurdere om det 
er ytterligere selskapsspesifikke forhold som bør omtales, for eksempel relevante bestemmelser i vedtektene 
eller sektorspesifikk lovgivning. 
 
UTENLANDSKE SELSKAPER 
 
Utenlandske selskaper notert på Oslo Børs eller Oslo Axess som velger å gjøre slik informasjon tilgjengelig på 
sine nettsider må utarbeide tilsvarende redegjørelse, basert på relevant regelverk som gjelder i forhold til det 
enkelte selskap. Selskapene kan i denne forbindelse se hen til det norske eksempelet med henblikk på omfang 
og detaljgrad. 
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 REGLER OM OFFENTLIGGJØRING AV OMSETNING AV STØRRE AKSJEPOSTER 

En kort beskrivelse av de regler som påligger investorer i forhold til å offentliggjøre kjøp og salg av 
aksjer/egenkapitalbevis eller andre rettigheter i selskapet, herunder: 
 

• Hvilket lands regler for flaggeplikt som gjelder og hvilke myndigheter som fører tilsyn. 
• Terskler for flaggeplikt. 
• Tidsfrist for flaggemelding og hvor meldingen skal sendes. 
• Hvor foretatte flaggemeldinger er tilgjengelig. 
• Eventuelle bestemmelser i vedtektene om offentliggjøring kjøp og salg av aksjer eller andre 

rettigheter i utsteder. 
• Eventuelle sektorspesifikke meldeplikter 

 REGLER OM SELSKAPSOVERTAKELSE 

En kort beskrivelse av de regler om overtakelsestilbud som gjelder i forhold til selskapet, herunder: 
 

• Hvilket lands regler om overtakelsestilbud som gjelder og hvilken tilbudsmyndighet som fører tilsyn. 
Ved delt lovvalg og tilsyn bør fremstillingen inneholde en oppsummering av den saklige 
grensedragningen. 

• Terskler for inntreden av tilbudsplikt. 
• Regler om minste pris. 
• Når et mulig bud må offentliggjøres. 
• Eventuelle bestemmelser i vedtektene som kan være relevant ved overtakelsestilbud 

 REGLER OM TVANGSINNLØSNING 

En kort beskrivelse av hvilke regler om tvungen overføring av aksjer som gjelder i forhold til selskapet, 
herunder: 
 

• Regler om vederlag som må betales. 
• Når tvungen overføring kan iverksettes. 
• Mulighet og eventuelle frister for aksjeeiere til å reise innsigelser. 

 FRITAKSMODELLEN 

Opplysninger om selskapets aksjer er omfattet av fritaksmodellen, jf. skatteloven § 2-38. For norske 
skatteytere er aksjeinntekter som hovedregel skattepliktig som alminnelig inntekt med en sats på 28 prosent. 
På nærmere gitte vilkår er norske selskapsaksjonærer i selskaper som er omfattet av fritaksmodellen i 
hovedsak fritatt for beskatning på aksjeinntekter, og tap på aksjer er i tilsvarende utstrekning ikke 
fradragsberettiget. Informasjon om i hvilken grad det noterte selskapets aksjer er omfattet av fritaksmodellen 
kan derfor være av stor betydning for slike aksjonærer. 
Aksjer i selskaper som er skattemessig hjemmehørende i Norge eller et annet EØS-land er normalt omfattet 
av fritaksmodellen, mens selskaper skattemessig hjemmehørende i lavskatteland eller i land utenfor EØS-
området er i utgangspunktet ikke omfattet. 

 HJEMSTAT 

Opplysninger om hvilken stat som er utsteders hjemstat for periodisk informasjonsplikt, prospektkrav og 
flagging.  



 

 

 
 

 

Henvendelser kan rettes til: 
Juridisk Avdeling 

juridisk@oslobors.no 

www.oslobors.no 


	1 Regler om offentliggjøring av omsetning av større aksjeposter
	2 Regler om selskapsovertakelse
	3 Regler om tvangsinnløsning
	4 Fritaksmodellen
	5 Hjemstat

