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Fra første kvartal 2017 holder 
det å rapportere halvårlig for selska-
pene notert på Oslo Børs.

Norske Finansanalytikeres 
Forening (NFF) gjennomførte en 
omfattende undersøkelse da disku-
sjonen om en lovendring først ble 
kjent. Den viste at bare 10 prosent 
av norske investorer støtter redusert 
rapporteringsfrekvens, mens hele 78 
prosent av finansdirektørene gjerne 
rapporterte sjeldnere.

Vi mener dette er et styrespørs-
mål, og at hensynet til eierne bør 
veie tyngst.

De viktigste argumentene for 
hyppig rapportering går på risikore-
duksjon og rettferdig prising:

 � Investorer er mer villige til å in-
vestere dersom de får hyppigere 
informasjon.

 � Hyppigere rapportering gir la-
vere volatilitet, noe som påvirker 
prisingen av aksjer positivt.

 � Hyppigere rapportering reduse-
rer risikoen for asymmetrisk in-
formasjon i markedet og ulovlig 
innsidehandel.

Flere akademiske studier har 
konkludert med at hyppigere rap-
portering reduserer kapitalkostna-
den til noterte selskaper og fører til 
høyere prising.

Forklaringen finner vi i kapital-
verdimodellen, som viser sammen-
hengen mellom forventet avkast-
ning og risiko i en aksje. Beta står 
her for den systematiske risikoen, 
uttrykt ved aksjens volatilitet. Om 
aksjen svinger mer enn markedet, 
vil betaverdien stige til over 1 – og 
avkastningskravet til investor øker.

Kan frekvensen i rapportering 
påvirke svingningene til en aksje? 
En analyse kronikkforfatterne har 
gjort basert på cirka 700 observa-
sjoner av selskaper i Storbritannia 
og Norge, tidligere publisert av NFF, 
viser at selskaper som rapporterer 
kvartalsvis får et gjennomsnittlig 
utslag i aksjekursen på 2,9 prosent 
på rapporteringsdagen. Til sam-
menligning er utslaget 3,6 prosent 
for selskaper som bare rapporterer 
hvert halvår – altså 24 prosent høy-
ere for sistnevnte.

Årsaken? Jo lengre tid det går 
mellom hver rapportering, jo stør-
re blir informasjonsgapet som skal 
utlignes i markedet. Desto større er 
også risikoen for asymmetrisk in-
formasjon.

Dersom vi antar at effekten på 
betaverdiene tilsvarer halvparten 
av forskjellen i kursutslagene på 
rapporteringsdagen (det vil si 12 

prosent økt beta mot 24 prosent 
større kursutslag i nevnte analyse), 
kan vi regne oss frem til verdien av 
å rapportere kvartalsvis ved hjelp av 
Gordons vekstformel.

La oss illustrere dette med et ek-
sempel, hvor vi setter risikofri rente 
til 1,15 prosent og risikopremien til 
5 prosent:

To selskaper har begge årlig fri 
kontantstrøm på 160 millioner kro-
ner (tilsvarende gjennomsnittet på 
Oslo Børs og Axess), en årlig vekst 
på 2 prosent og null gjeld. Det ene 
selskapet rapporterer kvartalsvis og 
har en betaverdi på 1, mens det andre 
rapporterer halvårlig og har en beta 
på 1,12. Da vil forskjellen i verdi være 
490 millioner kroner, og selskapet 
med lavest beta vil ha en markeds-
verdi som er 14 prosent høyere.

Si din mening. Send innlegg til debatt@finansavisen.no eller   se finansa

Børsselskapene trenger ikke lenger å rapportere hvert kvartal.    Men for de fleste vil det lønne seg,
hevder Thomas Nielsen, Teodor Sveen-Nilsen og André Baustad   Benonisen Pry
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Lønnsomme 
kvartalsrappor

Peter Alling skriver i et inn-
legg, publisert i Finansavisen 22. 
desember, at Medietilsynet jukser 
med tall. Alling er PR-sjef i Kin-
dred Group, som står bak spill-
selskapene Unibet og Maria.com.

Bakgrunnen for Allings ut-
spill er en rapport om utviklin-
gen i markedet for pengespill- 
reklame på TV som Medietilsy-
net publiserte i forrige uke. Når 
Medietilsynet blir beskyldt for 
å jukse med tall, tar vi dette på 
alvor. Det fremkommer imid-
lertid litt ut i kommentaren at 
kritikken egentlig retter seg mot 
hvorfor tilsynet ikke har laget en 
rapport som favner totalmarke-
det for pengespillreklame. Alling 
nevner at blant annet reklame på 
nett, dags- og ukepressen, mobil, 
sosiale medier og til og med uten-
dørsreklame burde vært tatt med. 

Det er en enkel forklaring 
hvorfor undersøkelsen kun om-
fatter TV-markedet. Dette skyl-
des hverken et ønske om juks 
eller å drive med tallsjonglering. 
Årsaken er det enkle faktum at 

Medietilsynet har ansvaret for 
kringkasting når det gjelder 
reklamebestemmelser, og har 
naturlig nok derfor fokusert un-
dersøkelsen på TV-kanalene. I 
nyhetsmeldingen og i selve un-
dersøkelsen er det uttrykkelig 
presisert at tallene kun refererer 
seg til pengespillreklame sendt 
av de viktigste TV-kanalene som 
er tilgjengelige for norske seere. 
Det burde derfor være tilstrek-
kelig klart for leseren hva tallene 
illustrerer. 

Det er Lotteritilsynet som 
fører tilsyn med det generelle 
markedsføringsforbudet i pen-
gespillovgivningen. Medietilsy-
net fører altså ikke tilsyn med 
reklamebestemmelser hverken 
i dags- eller ukepresse, på kino, 
utendørsreklame eller på andre 
plattformer som ikke omfattes av 
kringkastingsloven. 

Linda M. Andersen,  
juridisk seniorrådgiver  
for konsesjon og tilsyn  
i Medietilsynet

Vi jukser ikke

Medietilsynet har ansvaret for kringkasting når det 
gjelder reklamebestemmelser, og har naturlig nok 

derfor fokusert undersøkelsen på TV-kanalene,  
skriver Linda M. Andersen.

ET ANNET TILSYN: Det er Lotteritilsynet som fører tilsyn med det 

generelle markedsføringsforbudet i pengespillovgivningen, skriver artikkel-

forfatteren.  FOTO: NTB SCANPIX
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Nylig skrudde Medietilsynet 
på flomlyset igjen, og viste frem sitt 
favorittskremselsbilde: Pengespillre-
klame på TV har økt dramatisk, fra 
423 millioner kroner i 2014 til 742 
millioner i 2016. 

Det voksende, kommersielle 
støynivået – dette massive angrepet 
på Norge, fra internasjonale spillsel-
skaper, på norske TV-kanaler som 
sendes fra utlandet – er et sentralt 
premiss i en stadig mer desperat 
kamp for å beholde den norske 
enerettsmodellen for pengespill. 
Og for virkelig å polere imaget på 
hvem som er snille, og hvem som 
er slemme, poengterer tilsynet at 
Norsk Tipping og Rikstoto i samme 
periode reduserte sine investeringer 
på TV. Mens vi blodtørstige frem-
mederobrere altså har økt trykket 
betydelig.

Historien slukes rått av norske 
medier, politikere og monopolfor-
kjempere. Ingen stiller spørsmål om 
tallene. 

Vi kan alle enes om at denne øk-
ningen i TV-reklame – isolert sett 
– ser dramatisk ut. Hadde interna-
sjonale spillselskaper, som Norsk 
Tipping og Rikstoto, imidlertid 
kunnet bruke andre markedska-
naler i et velregulert, lisensiert sys-
tem, ville vi kunne bygget dekning 
og frekvens på en helt annen måte, 
og redusert støyen på TV-skjermen 
betraktelig.

Men: Medietilsynets tallsjong-
lering baserer seg utelukkende på 
måling av TV-reklame. Effektive 
og voksende reklameflater – an-
nonsering på nett, mobil, sosiale 
medier, utendørsreklame, displays, 
dags- og ukepresse, radio, kino, DM, 
søkemotoroptimalisering, sponsor-
virksomhet med mer – inngår ikke i 
norske myndigheters oversikt. 

På disse reklameflatene har 
Norsk Tipping og Rikstoto duo-
pol på spillannonsering – her er 
det nemlig forbudt for utenland-
ske onlineaktører å annonsere. Vi 
forholder oss til at vi ikke kan drive 
markedsføring på plattformer og 
kanaler som omfattes av det norske 
markedsføringsforbudet.

De siste, of-
fisielle tallene 
fra mediebyrå-
ene (perioden 
januar–novem-
ber, 2016) viser 
at nettannonse-
ring nå er nes-
ten like stort som TV-annonsering 
i Norge. Bare i november isolert var 
TV og Internett like store, målt i in-
vesterte reklamekroner.

spesielt gjennom 2016 – har gjort 
som stadig flere annonsører; flyt-
tet mer og mer av reklamekronene 
bort fra TV. Og trappet kraftig opp 

reklametrykket 
på blant annet 
internett, sosiale 
medier og inn-
holdsmarkeds-
føring. Norsk 
Tipping er i dag 
den ka nskje 

største aktøren på betalt annonsør-
innhold hos utvalgte norske netta-
viser, og en mektig spiller innenfor 
nettanonsering.

(web, sosiale medier, utsalg/kommi-
sjonærer etc.), og gjennom «fortjente 
kanaler», der regisserte PR-aktivi-
teter og artikler skaper positiv opp-
merk-
somhet 
om av-
senderen 
gjennom 
tred-
jepart, 
uten sel-
skapets direkte involvering. Norsk 
Tipping betaler for tunge, redaksjo-
nelle partnerskap med NRK og TV 
2, de driver forretning med en rekke 

ket i aviser, TV og nettmedier.
Men hvor mye dette koster, er 

hemmeligstemplet. Selv folkevalgte 
stortingsrepresentanter har forsøkt 

å stille kon-
krete spørs-
mål til kul-
turministre-
ne Widvey 
og Hel le-
land, men 
har bare fått 

ulne svar på hvor mye monopolsel-
skapet betaler for å påvirke norske 
forbrukere til å spille mer.

samtidig oversendte vi til Kulturde-

Medietilsynet jukser med ta

Medietilsynets tendensiøse bruk av reklamestatistikk skaper en pengespill-
debatt som bygger på halvsannheter, skriver Peter Alling i Kindred Group. 

MYE MER REKLAME PÅ NETT: Størsteparten ap Norsk Tippings markedsføring fanges ikke opp i offisielle statistikker, ei heller i årsrapporten, skriper artikkelforfatteren fra         K

Unibet, MariaCasino og Bingo.com.  

REAGERER: Peter Alling.  
 FOTO: KINDRED GROUP

Historien slukes rått 
av norske medier, 

politikere og monopol-
forkjempere. Ingen stiller 
spørsmål om tallene

Norsk Tipping er i dag den 
kanskje største aktøren på 

betalt annonsørinnhold hos utvalgte 
norske nettaviser, og en mektig 
spiller innenfor nettanonsering

på godt over 1 milliard kroner i 
2014. Dette er antagelig i strid 
med de statseide monopolselska-
penes konsesjon, såvel som med 
EØS-regelverket.

Den reelle sannheten er derfor: 
Størsteparten av Norsk Tippings 
markedsføring fanges ikke opp i 
offisielle statistikker, ei heller i års-
rapporten. Talljuks fra de norske 
myndighetsorganene (Medietil-
synet og Lotteritilsynet) skaper et 
vrangbilde av den kommersielle 
virkeligheten. Og bidrar til at en 
viktig debatt om fremtidens pen-
gespillmarked føres på feilaktig 

 tallene

a         Kindred Group, som står bak blant annet 

FOTO: NTB SCANPIX

Størsteparten av Norsk Tippings markeds-

føring fanges ikke opp i offisielle statistikker, 

ei heller i årsrapporten, skrev Peter Alling i 

Finansavisen 22. desember.
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Basert på samme modell: Om 
det koster selskapene mindre enn 
20 millioner kroner ekstra i året å 
rapportere kvartalsvis enn halvårlig, 
bør de dermed ut fra økonomiske 
hensyn publisere kvartalsrapporter.

Vi har sympati for at finansdirek-
tørene finner kvartalsrapportering 
krevende.

Vi merker oss imidlertid at Fol-
ketrygdfondet, den største institu-
sjonelle investoren på Oslo Børs, 
er kritisk til forslaget om redusert 
krav til rapportering (innlegg i DN 
18. mai 2016). Argumentet om at 
rapportering er ressurskrevende, 
svekkes av utviklingen av nye og 
mer effektive regnskaps- og rappor-
teringsverktøy, mener fondet, og det 
oppfordrer selskapene til å fortsette 

med kvartalsrapporter. Der må vi 
si oss enige. I vår digitale tidsalder 
er det lettere enn noensinne å auto-
matisere rapporteringsprosesser og 
oppnå bred distribusjon.

I sum handler dette om kapital-
markedets effektivitet, som er i både 
myndighetenes, børsens, utsteder-
nes, investorenes og det norske sam-
funnets interesse å opprettholde.

Vi mener det vil lønne seg å fort-
sette med kvartalsrapportering for 
de aller fleste selskapene på Oslo 
Børs.

Thomas Nielsen, forvalter i Odin
Teodor Sveen-Nilsen, analytiker  
i Swedbank
André Baustad Benonisen Prydz, 
rådgiver i Crux Advisers

visen.no eller   se finansavisen.no. Skriv kort, maksimal lengde er 400 ord..

tal.    Men for de fleste vil det lønne seg, 
é Baustad   Benonisen Prydz.

aper må nå ta             stilling til om de vil gå over til halvårlig rapportering.  FOTO: MAGNUS RØRVIK SKJØLBERG

 Thomas Nielsen    (f.v.), Teodor Sveen-Nilsen og André Baustad Benonisen Prydz.  FOTO: ODIN/SWEDBANK/CRUX ADVISERS

me 
porter

Norge er i ferd med å redu-
sere fossilavhengigheten i trans-
portsektoren, både gjennom å inn-
føre økende omsetningspåbud for 
bruk av biodrivstoff og gjennom 
initiativer i enkelte steder eller 
regioner. Perstorp ønsker denne 
utviklingen sterkt velkommen.

Perstorp har, som Perstorp Bio-
Products, dette året etablert seg 
som produsent av biodiesel i Fred-
rikstad, og er i øyeblikket Norges 
største produsent. Vi benytter oss 
av nordeuropeisk rapsolje som blir 
omdannet til biodiesel. Denne 
benyttes både i ren form (B100-
biodrivstoff) for tunge kjøretøy, 
som innblanding med 7 prosent i 
vanlig diesel og som erstatning for 
fyringsolje til oppvarming. 

Det pågår en stor debatt om 
hvordan drivstoff skal fremskaf-
fes, produseres og brukes, der man 
ofte blander sammen hva som kan 
gjøres her og nå, og hva som kan 
komme i fremtiden. Man lar ofte 
det beste bli det godes fiende, og 
regner gjerne bort bærekraftig 
europeisk landbruk for noe bedre 
i fremtiden.

Perstorp mener at:
 � Det vil behøves biodrivstoff 
fra landbruk som benyttes til 
rapsdyrking i lang tid.

 � Rapsbasert biodiesel bidrar 
med en betydelig høyere kli-
magassbesparelse enn hva som 

er allment kjent.
 � Rapsdyrking i Skandinavia 
og Europa bidrar ikke til av-
skoging. Indirekte landbruk- 
resonnementet er ikke relevant 
her.

 � Det finnes veldig store land-
bruksarealer i Europa som ikke 
benyttes, og innen EU betales 
det subsidier for å holde jorden 
udyrket. 

 � Mange markedsaktører tar av-
stand fra palmeolje og palmeol-
jedestillat (PFAD), da det finnes 
en stor usikkerhet rundt bære-
kraften til disse produktene. 
Perstorp her 
derfor valgt å 
kun benytte 
raps fra Eu-
ropa.

 � En dobbelt-
tel l ing som 
tillegges for 
enkelte bi-
odrivstoffva-
r i a n t e r  e r 
uheldig, ikke 
minst for miljøet.

 � Det er uheldig om biodrivstoff 
skal konkurrere mot hveran-
dre, i stedet for å erstatte fossil 
diesel.

Vi ønsker velkommen utvik-
lingen av elektrifisering, avfalls-
håndtering, alger, skogsrester og 
annet for transportsektoren, og 
kommer til å delta i den utvik-

lingen gjennom å tilpasse vårt 
anlegg i Fredrikstad, og delta i ut-
viklingsprosjekter sammen med 

norske universiteter, 
som for eksempel 
det NMBU-baserte 
Forskningssentret 
«Bio4fuel».

Samtidig me-
ner vi at fremtidig 
utvikling ikke kan 
innebære at vi ikke 
benytter gode løs-
ninger som finnes i 
dag. Klimaet trenger 

biodrivstoff her og nå, og vi vil la 
første generasjon bli benyttet til 
den neste generasjonen er klar til 
å ta over. Raps vil bli benyttet, og 
Norge har all rett til å være mer 
ambisiøse enn EU. Det gir en god 
klimanytte. 

Lars Lind,  
daglig leder  
i Perstorp BioProducts

Klimaet behøver 

biodrivstoff

Ikke la det beste bli det godes fiende, oppfordrer 
Lars Lind i Perstorp BioProducts.

INNBLANDING: Klimaet trenger biodrivstoff her og nå, og vi vil la første generasjon bli benyttet til den neste genera-

sjonen er klar til å ta over, skriver sjefen for Perstorp BioProducts.  FOTO: NTB SCANPIX

Lars Lind.  FOTO: PERSTORP BIOPRODUCTS

Det finnes 
veldig store 

landbruksarealer 
i Europa som ikke 
benyttes, og innen 
EU betales det 
subsidier for å holde 
jorden udyrket


