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DEFI NI SJON

INNSIDEINFORMASJON

• I all hovedsak videreført med MAR

• Det er inntatt flere presiseringer rundt blant annet 
presise opplysninger og stegvise prosesser →

kodifisering av gjeldende rett
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HOVEDREGEL OM UMI DDELBAR OFFENTLI GGJØRI NG

INNSIDEINFORMASJON

• Inntatt i MAR artikkel 17 nr. 1

• «Så snart som mulig»

• Gjelder uavhengig av børsens åpningstider

• Finansiell rapportering – adgang til å 
styregodkjenne rapporten etter børsslutt og 
offentliggjøre før børsåpning dagen etter i 
henhold til finansiell kalender

• Krav til bred distribusjon → nytt for Euronext Growth

• Krav om samtidig offentliggjøring på hjemmeside

• Tilgjengelig i minst fem år

https://lovdata.no/static/NLX3/32014r0596.pdf
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INFORMASJONSPLIKT
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KRAV TI L BØRSMELDI NG

▪ Kommisjonsforordning 2016/1055 artikkel 2 (b) oppstiller
krav til børsmeldinger som offentliggjør innsideinformasjon

i. at informasjonen som formidles, er innsideinformasjon

ii. identiteten til utstederen: fullt juridisk navn

iii. identiteten til personen som offentliggjør meldingen: fornavn, 
etternavn, stilling hos utstederen;

iv. emnet for innsideinformasjonen;

v. dato og klokkeslett for formidlingen til mediene.

EKSEMPEL

https://lovdata.no/static/NLX3/32016r1055.pdf
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VI LKÅR

UTSATT OFFENTLIGGJØRING

• Inntatt i MAR artikkel 17 nr. 4

• En utsteder kan på eget ansvar utsette offentliggjøringen 
av innsideinformasjon, forutsatt at følgende vilkår er 
oppfylt:

a) Umiddelbar offentliggjøring er egnet til å skade de 
legitime interessene til utstederen

b) Utsatt offentliggjøring er ikke egnet til å villede 
allmennheten

c) Utstederen er i stand til å sikre at opplysningene 
forblir konfidensielle

https://lovdata.no/static/NLX3/32014r0596.pdf
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EGNET TI L Å VI LLEDE ALLMENNHETEN

UTSATT OFFENTLIGGJØRING

• ESMA har offentliggjort retningslinjer for utsteders legitime 
interesser og situasjoner der utsatt offentliggjøring er egnet til å 
villede allmennheten

• Ikke-uttømmende lister

• Egnet til å villede allmennheten 

• Innsideinformasjonen er vesentlig forskjellig fra tidligere 
informasjon offentliggjort av utsteder

• Innsideinformasjonen omhandler at utstederens tidligere 
offentliggjorte finansielle målsetninger sannsynligvis ikke 
blir nådd

• Innsideinformasjonen skiller seg fra forventninger i 
markedet, der forventningene er basert på tidligere signaler 
fra utsteder

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1478_mar_guidelines_-_legitimate_interests.pdf
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NYTT KRAV TI L AT UTSTEDER DOKUMENTERER BESLUTNI NGEN

UTSATT OFFENTLIGGJØRING

• Inntatt i kommisjonsforordning 2016/1055 artikkel 4 nr. 1

• Krav til at utsteder elektronisk dokumenterer særskilt informasjon knyttet til beslutningen om 
utsatt offentliggjøring

a) Datoer og klokkeslett for følgende:
i . Da innsideinformasjonen første gang forelå hos utstederen
ii . Da  beslutningen om å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjonen ble tatt
iii. Når utstederen sannsynligvis vi l offentliggjøre innsideinformasjonen

b) Identiteten til de personene hos utstederen som er ansvarlige for å
i . ta  beslutningen om å utsette offentliggjøring og beslutningen om når utsettelsen skal begynne og 

sannsynligvis vi l slutte,
ii . s ikre løpende overvåking av vi lkårene for utsettelsen,
iii. ta  beslutningen om å offentliggjøre innsideinformasjonen,
iv. gi  vedkommende myndighet de opplysningene om utsettelsen som den anmoder om, og den skriftlige 

redegjørelsen

c) Dokumentasjon på den opprinnelige oppfyllelsen av vi lkårene nevnt i  artikkel 17 nr. 4 i  forordning (EU) nr. 596/2014, 
og på enhver endring av denne oppfyllelsen i utsettelsesperioden, herunder

i . de informasjonsbarrierene som er innført internt og med hensyn til tredjeparter for å  hindre tilgang ti l 
innsideinformasjon for andre enn personer som trenger s lik tilgang som ledd i  den normale utøvelsen av 
s i tt arbeid, s itt yrke eller sine forpliktelser hos utstederen, 

ii . de ordningene som er innført for å  offentliggjøre den berørte innsideinformasjonen så snart som mulig 
når konfidensialiteten ikke lenger er sikret

https://lovdata.no/static/NLX3/32016r1055.pdf
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VARSLI NGSPLI KT TI L OSLO BØRS VED BESLUTNI NG

UTSATT OFFENTLIGGJØRING

• Videreført i børsens regelverk

• Ikke en del av den lovpålagte informasjonsplikten

• Samme unntak for utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon i 
års- og delårsrapporter

• Unntaket gjelder ikke enkeltstående begivenheter som 
utgjør innsideinformasjon eller avvik fra selskapsskapte 
forventninger (f.eks. guiding)

• Merk: Skriftlig notifikasjon må likevel sendes ved 
offentliggjøring

• Gjøres fremdeles per telefon på 22 34 19 11

• Hvis forhold oppstår etter børsens åpningstid → kontakt Oslo 
Børs før børsåpning neste handelsdag 
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NYTT KRAV TI L AT UTSTEDER SENDER SKRI FTLI G MELDI NG VED OFFENTLI GGJØRI NG

UTSATT OFFENTLIGGJØRING

• MAR artikkel 17 nr. 4 tredje ledd 

• Artikkel 4 nr. 2 og 3 i kommisjonsforordning 2016/1055

• Utsteder må sende skriftlig melding til Oslo Børs umiddelbart etter at 
innsideinformasjon som har vært gjenstand for utsatt offentliggjøring 
blir offentliggjort

• Må gjøres gjennom funksjonalitet i NewsPoint → skjema 

• Dersom forholdet faller bort og ikke offentliggjøres er det ikke 
krav til slik skriftlig melding (men ring Markedsovervåkning)

• NB: Gjelder også ved offentliggjøring av finansiell informasjon som har 
vært gjenstand for utsatt offentliggjøring

• Redegjørelse for at vilkårene for utsatt offentliggjøring var oppfylt 
sendes på forespørsel

https://lovdata.no/static/NLX3/32014r0596.pdf
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UTSATT OFFENTLIGGJØRING
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WHAT TO DO?

1. Vurdere om vilkårene for utsatt offentliggjøring er oppfylt

2. Dokumentere beslutningen elektronisk

3. Gi melding til Oslo Børs om beslutningen (unntak 
finansiell rapportering)

4. Etablere og oppdatere innsideliste

5. Sikre konfidensialitet

6. Besørge at børsmeldingen hvor innsideinformasjonen 
offentliggjøres inneholder påkrevet informasjon

7. Inngi skriftlig melding til Oslo Børs ved offentliggjøring av 
innsideinformasjon som har vært gjenstand for utsatt 
offentliggjøring



Pernille Woxen Burum
Advokat
Markedsovervåking

+47 22 34 19 11
pwb@oslobors.no

https://www.oslobors.no/
https://twitter.com/osloboers
https://www.linkedin.com/company/oslo-bors/?originalSubdomain=no
mailto:mr@oslobors.no
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