
 

 

AVTALE OM OFFENTLIGGJØRING OG DISTRIBUSJON  
 

Oslo Børs ASA, reg. nr. 983 268 633, heretter ”Oslo Børs”, og 

_______________________ reg.nr. __________, utsteder med finansielle instrumenter 

notert på markedsplassene Oslo Børs eller Euronext Expand, registrert på Nordic ABM 

eller tatt opp til handel på Euronext Growth, heretter ”Utsteder”, har i dag avtalt 

følgende: 

 

1. Offentliggjøring og distribusjon av regulatorisk informasjon og 

pressemeldinger 

 

1.1 Hovedformålet med denne avtalen er: 

(a) å sikre at Utsteder med finansielle instrumenter notert på Oslo Børs, 

Euronext Expand eller Euronext Growth oppfyller sine lovpålagte plikter i 

henhold til verdipapirhandelloven og markedsmisbruksforordningen (MAR) 

for så vidt gjelder offentliggjøring og lagring av regulatorisk informasjon; 

og/eller 

(b) å sikre at Utsteder med finansielle instrumenter registrert på Nordic ABM 

oppfyller sine plikter for så vidt gjelder offentliggjøring av opplysninger som 

skal offentliggjøres i henhold til ABM-reglene—Opptaksregler og Løpende 

forpliktelser (”ABM-reglene”).   

 

1.2 Oslo Børs skal på Utsteders vegne offentliggjøre pressemeldinger og 

informasjonspliktige opplysninger nevnt i MAR artikkel 17 (Utsteder med 

finansielle instrumenter notert på Oslo Børs, Euronext Expand eller Euronext 

Growth) / ABM-reglene pkt. 3.5.1 (Utstedere med finansielle instrumenter 

registrert på Nordic ABM), på måte angitt i den aktuelle bestemmelsen /. 

 

1.3 Opplysningene som skal offentliggjøres av Utsteder med finansielle instrumenter 

notert på Oslo Børs eller Euronext Expand vil også bli sendt til lagring i den 

offisielt utpekte lagringsmekanismen, og hvis aktuelt distribuert til Finanstilsynet.  

 

1.4 Utsteder skal sende opplysninger som skal offentliggjøres og distribueres 

elektronisk til mottaker utpekt av Oslo Børs på måte angitt av Oslo Børs.  

 

1.5 Opplysningene vil distribueres gjennom ”Oslo Børs Publication Service” som 

inkluderer Oslo Børs sanntidskanaler og webapplikasjoner.  

 

2. Vederlag, oppsigelse og ansvar  

 

2.1 Utsteder skal velge abonnementstype som angitt i pkt. 4. Utsteder skal betale 

Oslo Børs et årlig vederlag iht. Oslo Børs’ til enhver tid gjeldende prisliste. Oslo 

Børs’ priser kan justeres med tre måneders varsel. Alle priser er oppgitt uten 

mva.  

 

2.2 Avtalen kan sies opp med tre måneders skriftlig varsel eller umiddelbart ved et 

vesentlig mislighold.  

 

2.3 Oslo Børs’ ansvar under avtalen er begrenset oppad til det årlige vederlaget som 

angitt i prislisten. 

 



 

 

3. Diverse 

3.1 Partene skal bevare taushet om hverandres forretningshemmeligheter eller andre 

konfidensielle forhold.  

 

3.2 Oslo Børs skal bistå Utsteder ved forespørsler fra Finanstilsynet iht. 

verdipapirforskriften § 5-9 sjette ledd, forutsatt at Utsteder har finansielle 

instrumenter notert på Oslo Børs, Euronext Expand eller Euronext Growth.  

 

3.3 Partenes plikter overfor hverandre suspenderes ved en force majeure-begivenhet.  

 

3.4 Avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som ikke kan løses minnelig skal henvises 

til Oslo tingrett.  

 

4. Abonnementstype (kryss kun av et alternativ)  

 

0-12 meldinger pr. år     

 

0-24 meldinger pr. år    

 

Ubegrenset antall meldinger pr. år   

 

En enkelt melding      

 
 

* * * * * * * 

 

Underskrevet avtale der navn til Utsteder er fylt inn, sendes til Oslo Børs, 

Utstedertjenester, corporate.services@oslobors.no. En signert versjon av avtalen vil bli 

returnert til Utsteder.  

 

Oslo Børs og Utsteder skal beholde hvert sitt eksemplar av avtalen.  

 

 

 

Oslo Børs ASA                [Navn på utsteder] 
          

 
 

__________________      _________________ 

Mattias Bendixen        [Navn] 

Sales Manager Nordics       [Tittel] 

 

Dato:        Dato: 


