Endringer i Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper som inntas i
regelverket fra 20. januar 2020

3.4 Utvidet melding:
Slettes

3.5 Informasjonsdokument:
Slettes

12.3 Andre endringer i selskapet
(1) Dersom selskapet på andre måter enn nevnt i pkt. 12.1 og 12.2 endrer karakter, avvikler
vesentlige deler av virksomheten eller inngår avtale om transaksjon som innebærer en
endring på mer enn 50 prosent målt mot kriteriene nevnt i pkt. 3.5.1 andre og tredje ledd,
gjelder pkt. 12.1 og 12.2 tilsvarende. Fristen nevnt i pkt. 12.1. første ledd, første punktum
regnes fra tidspunkt for inngåelse av avtale.
(2) Plikten til å sende en orientering til børsen hvor det redegjøres for om selskapet etter
gjennomføring av transaksjonen oppfyller vilkårene for opptak til børsnotering etter første
ledd inntrer dersom selskapet inngår avtale om en transaksjon som innebærer en endring
på mer enn 50 prosent målt mot følgende størrelsesindikatorer:
•
•
•

Eiendeler
Driftsinntekter
Årsresultat

(3) Størrelsesindikatorene i andre ledd er alternative i den forstand at de utløses dersom
transaksjonen medfører en endring på 50 % for en av indikatorene. Andre indikatorer kan
benyttes dersom de nevnte indikatorene gir et avvikende resultat eller er misvisende for
utsteders bransje. Beregningen av om transaksjonen medfører en endring som nevnt skal
som utgangspunkt skje ut fra størrelsesindikatorene i selskapets siste offentliggjorte
årsregnskap. Beregningen kan likevel etter samtykke fra Oslo Børs skje på bakgrunn av
avlagte delårsrapporter etter avslutningen av siste årsregnskap hvis årsrapporten gir et
misvisende resultat.

Skjul veiledning
Merknadene til pkt. 12.1 og 12.2 gjelder tilsvarende.
Krav om redegjørelse i henhold til denne bestemmelsen omfatter også domisilskifte og der
selskapet inngår i «scheme/plan of arrangements» eller tilsvarende transaksjonsformer.
Se børsens vedtak om fortsatt børsnotering ved vesentlig endring (oppkjøp) av 20.12.13 - VoU s.
179 flg. pkt. 4.3.3.
Hvor transaksjonen innebærer en endring på mer enn 50 % i henhold til pkt. 12.3, er det som
utgangspunkt ingen praksis for dispensasjonsadgang for kravet til redegjørelse for fortsatt

notering, se børsens uttalelse av 20.08.13 om krav til redegjørelse for fortsatt notering - VoU s.
176 flg. pkt. 4.3.1.

Nytt pkt. 12.4 Tilleggsinformasjon som skal offentliggjøres ved vesentlig
endringer selskapet
(1) Der selskapet gjennomfører en transaksjon som innebærer at selskapet vesentlig
endrer karakter og fremstår som nytt selskap, skal tilleggsopplysninger til markedet
offentliggjøres dersom transaksjonen ikke utløser krav om EØS-prospekt eller krav
om «tilsvarende dokument» etter prospektreglene. Tilleggsopplysningene skal
tilsvare innholdskravene i et «tilsvarende dokument» etter prospektreglene. Et
dokument med nevnte tilleggsopplysninger skal offentliggjøres så snart det er
utarbeidet og innen rimelig tid etter gjennomføringen av transaksjonen. Børsen kan
fastsette en frist for offentliggjøring.
(2) Børsen avgjør i tvilstilfeller om tilleggsinformasjon etter pkt. 1 skal offentliggjøres.

Veiledning
Børsen vil ikke kontrollere dokument som offentliggjøres etter pkt. 12.4, kun påse at det
dokumentet offentliggjøres.

