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1. Resultatvarsel – når og hvordan?
2. Tilbakekjøp av egne aksjer
3. Primærinnsidere og plikter



Resultatvarsel
KRAV OM RESULTATVARSEL - NÅR OG HVORDAN?



Utsatt 
offentliggjøring

(vphl. § 5-3 / LF 3.1.2)

Umiddelbar 
offentliggjøring 

(vphl § 5-2 / LF 3.1.1)

Handlingsalternativer 
dersom  

innsideinformasjon 
foreligger…

Ingen eksplisitt regulering av 
resultatvarsel, men…

eller.........



Utsatt offentliggjøring

• Normalt utsatt offentliggjøring frem til dato for publisering 
av finansiell rapport iht. finansiell kalender

- Styret vedtar rapporten etter børs dagen før offentliggjøring
(iht. finansiell kalender)

- Taushetsplikt for regnskapsopplysninger 

- Ikke plikt til å gi underhåndsmelding til børsen om finansiell 
informasjon i års-/delårsrapporter

2 viktige unntak!

• Enkeltstående begivenheter som utgjør innsideinformasjon 
må offentliggjøres fortløpende

• Avvik fra forventninger selskapet har bidratt til å skape 
(«guiding»)

FINANSIELL RAPPORTERING – ENKELTE SÆRREGLER 



Profit «warning»
ASETEK 15. JUNI 2018

22 %



Profit «warning»
MAGSEIS FAIRFIELD 14. OKTOBER 2019

38,6%



Profit «warning»
XXL 18. DESEMBER 2018

30 %



Norwegian Air Shuttle 
Q2 RAPPORT 13. JULI 2017

14,8%



NB! Særskilt varslingsplikt
OFFENTLIGGJØRING AV SÆRLIG KURSSENTIVE BEGIVENHETER (LF PKT. 3.1.4)

• Børsen skal kontaktes før offentliggjøring av opplysninger om 
overtakelsestilbud, resultatvarsel eller andre særlige forhold som må 
kunne antas å påvirke kursen på selskapets aksjer i betydelig grad

• Gjelder i børsens åpningstid

• Rettes til Markedsovervåking (Tel. +47 22 34 19 11) 

- 22%

XXL ASA 15.10.2019  
Q3 2019 - preliminary 

results and fully subscribed 
private placement



Utsteders handel i egne aksjer
DOS AND DONT’S

10



• Likebehandling
• Plikt til å hensynta «Likebehandlingsreglene» ved transaksjoner i egne aksjer 

utenfor børs
• Kjøp fra enkeltaksjonær krever saklig grunn

Handel i egne aksjer
Dos and dont’s

• Markedsmanipulasjon?
• Selskapet kan ikke fritt kjøpe aksjer over børs

- Den reelle kursdannelsen kan forrykkes
• Retningslinjer for tilbakekjøp i ”Safe harbour” forordningen (vphl § 3-12, jf. 

forordning (EF) nr. 2273/2003)**
- Krav til formål, dokumentasjon og rammer (pris-/volumbegrensning, mv.)
- Tilbakekjøp utenfor rammene er ikke per def., ulovlig => må vurderes konkret   

• Børsens retningslinjer for tilbakekjøp av egne aksjer og kursstabilisering 
(Veiledning til Løpende forpliktelser pkt. 6.1 jf. børssirkulære 2/2008)

• Meldeplikt (LF pkt. 6.1 og vphl § 4-2)*

• Flaggeplikt (LF pkt. 6.2 og vphl § 4-3)

*  Fjernes ifm. gjennomføring av MAR
**Endres ifm. gjennomføring av MAR (redusert transparens, økt rapporteringsbyrde, 50 % unntak forsvinner, etc.)



Likebehandling
TILBAKEKJØP AV STØRRE AKSJEPOST FRA ENKELTAKSJONÆR

500.000 aksjer av tot. 513.000 (ukesvolum)

Betydelig volum sml. med øvrig handelsvolum. 
Salg i markedet ville påvirket pris!

• Forskjellsbehandling vil (ofte) 
kunne forekomme ved kjøp fra 
enkeltaksjonær til markedspris

• Kjøp fra enkeltaksjonær krever 
saklig grunn





FORTSETTELSE



Primærinnsidere og plikter



Primærinnsidere og meldeplikt

16

-39%

Børsmelding 27.04.2017



Hvem er primærinnsidere?
VPHL § 3-6 (1)

Lovens definisjon*
• Ledende ansatte, 
• styremedlem, varamedlem, observatør, styresekretær 
• direksjonssekretær, medlem av kontrollkomité og revisor 

Nærstående til primærinnsidere**
• Ektefelle eller «samboer»
• Mindreårige barn til vedkommende selv eller til «samboer» i 

samme husstand
• Selskap hvor vedkommende selv, barn eller ektefelle/samboer 

har bestemmende innflytelse
• Slektninger primærinnsider har delt husholdning med i minst 

ett år 

MERK! Bestemmelsene får anvendelse også for obligasjonsutstedere og 
virkeområdet utvides til MTF’er ifm. gjennomføring av MAR.

*  Personkretsen endres noe med MAR
**Nærstående får «selvstendig» meldeplikt under MAR 



• Oppdateres på www.newspoint.no

Primærinnsiderregister
UTSTEDERS PLIKTER

• Føre ajourført liste over primærinnsidere i børsens 
primærinnsideregister (gjelder fra søknadstidspunktet)

• Nærstående – hvis de eier finansielle instrumenter utstedt av 
selskapet (vphl § 3-6 (4))

• Foretak som eier aksjer i selskapet og er representert i 
selskapets styre (vphl § 3-6 (3))*

*Bortfaller med MAR

Primærinnsidernes navn og stilling offentliggjøres på 
www.oslobors.no

http://www.newspoint.no/
http://www.oslobors.no/


Primærinnsideres plikter
#1 – UNDERSØKELSESPLIKT*

Plikter å foreta forsvarlig undersøkelse av om det
foreligger innsideinformasjon før tegning, kjøp,
salg eller bytte av finansielle instrumenter utstedt
av selskapet

*Bortfaller med MAR (men uaktsom overtredelse vil rammes) 
og det innføres «røde perioder»



Primærinnsideres plikter
#2 - MELDEPLIKT

• Ved kjøp, salg, bytte eller tegning av aksjer og rettigheter til 
aksjer

• Straks, eller senest innen børsåpning påfølgende dag*

• MRK: Gjelder også foretak som eier finansielle instrumenter 
utstedt av selskapet og som på grunn av eierskapet er 
representert i selskapets styre**

* Utvides til «inntil tre dager»
**Bortfaller med MAR



«DN-effekten»?

+7,1 %



Geir Ankarstrand
Senior Kursnoteringsleder
Markedsovervåking
Tel: +47 22 34 17 52| e-post: ga@oslobors.no
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