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Avgifter gjeldende for
utstedere på Oslo Børs
og Oslo Axess
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AVGIFTER VED NOTERING
INTRODUKSJONSAVGIFT VED OPPTAK TIL NOTERING AV AKSJER OG
EGENKAPITALBEVIS
Markedsplass
Oslo Børs
Oslo Axess

Fast avgift
571 000
509 000

Pr. mill. MV
675
610

Minimum
772 000
514 000

Maksimum
1 299 000
1 180 000

Introduksjonsavgift ved fleksibel prosess er det dobbelte av ordinær noteringsprosess. Fast avgift på
3 095 000 gjelder ved «fast track»-prosess. Se pkt. 1.1 i vedlegg om tidspunkt for fakturering m.m.

ÅRLIG KURSNOTERINGSAVGIFT
Markedsplass
Oslo Børs
Oslo Axess

Pr. mill. i markedsverdi
91,00
83,00

Minimum
203 000
184 000

Maksimum
1 492 000
1 356 000

Se pkt. 1.2 i vedlegg til prislisten for utfyllende informasjon.

OVERFØRINGSAVGIFT
Fra markedsplass
Merkur Market
Merkur Market
Oslo Axess

Til markedsplass
Oslo Børs
Oslo Axess
Oslo Børs

Fast avgift
216 000
183 000
271 000

Variabel avgift
65 % av introduksjonsavgift
65 % av introduksjonsavgift
Kun fast avgift

Ved fleksibel overføringsprosess fra Merkur Market utgjør variabel avgift 82,5 % av den doble
introduksjonsavgiften jfr. pkt. 1.1. Avgift ved fleksibel overføringsprosess fra Oslo Axess utgjør det dobbelte
av den faste avgiften. Ved «fast track» faktureres avgift iht pkt. 1.1. Se pkt. 1.3 i vedlegg til prislisten for
utfyllende informasjon.

ANDRE AVGIFTER
Tegningsretter
Notering av aksjeklasser utover én aksjeklasse







Midlertidig notering av aksjer på egen ticker 1
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Registreringsavgift 28 000
Kursnoteringsavgift per kvartal 34 000
Introduksjonsavgift iht pkt. 1.1 basert på
markedsverdien til den aktuelle
aksjeklassen
Kursnoteringsavgift basert på
markedsverdien av samlet notert
kapital, pluss minimumsavgift iht. pkt.
1.2 for hver aksjeklasse utover én
Introduksjonsavgift 0,1115 % av
markedsverdi, maksimalt 694 000
Registreringsavgift 28 000
Kursnoteringsavgift iht. pkt. 1.2

Det påløper ikke ytterligere registreringsavgift når eller hvis aksjer på egen ticker slås sammen med de opprinnelig noterte aksjene
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Notering av tildelingsretter før utstedelse, jf.
opptaksreglene pkt. 2.5.2
Revidert redegjørelse eller revidert oppdatert
redegjørelse/søknad om notering
Søknad om utsatt frist for første noteringsdag
Introduksjonskurs
«On site»-notering



383 000



Inntil 239 000





33 000
31 000
Etter avtale

Se pkt. 1.4 i vedlegg til prislisten for utfyllende informasjon.

KONTROLLAVGIFTER, REGISTRERINGSAVGIFTER VED
KAPITALFORHØYELSER MED MER
INFORMASJONSDOKUMENT, PROSPEKTSAMMENDRAG OG REDEGJØRELSER FOR
FORTSATT NOTERING
Informasjonsdokument
Prospektsammendrag
Redegjørelse for fortsatt notering
Redegjørelse for fortsatt notering
Redegjørelse for fortsatt notering
Redegjørelse for fortsatt notering
Redegjørelse for fortsatt notering

Ordinære redegjørelser
Domisilskifter
Vesentlige restruktureringer
Dokument som innholdsmessig
tilsvarer søknad
Tilnærmet ordinær opptaksprosess

74 000
74 000
33 000
68 000
136 000
281 000
Introduksjonsavgift
iht. pkt. 1.1

REGISTRERINGSAVGIFT VED KAPITALFORHØYELSER
For registrering av kapitalforhøyelser påløper det følgende avgifter:
Størrelse på kapitalforhøyelsen
Opptil kr 1 mill.
Fra kr 1 mill. kr opptil kr 5 mill.
Fra kr 5 mill. kr opptil kr 10 mill.
Fra kr 10 mill. kr opptil kr 28 mill.
Fra kr 28 mill.

Registreringsavgift
1 300
6 300
15 000
31 300
0,1115 % av kapitalforhøyelsen, maksimalt 694 000

For registrering av kapitalforhøyelser knyttet til utbytteaksjer i løpet av ett kalenderår gjelder følgende
rabatter i forhold til ordinær registreringsavgift for kapitalforhøyelser, jf. tabell over.
Kapitalforhøyelse utbytteaksjer nr. 1:
Kapitalforhøyelse utbytteaksjer nr. 2:
Kapitalforhøyelse utbytteaksjer nr. 3:
Kapitalforhøyelse utbytteaksjer nr. 4:

Ingen rabatt
10 % rabatt
15 % rabatt
20 % rabatt
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ANDRE AVGIFTER
Endring av selskapsnavn og/eller ticker
Søknad om dispensasjon fra børsens løpende forpliktelser,
utvidet melding eller informasjonsdokument
Bedriftstilpassede regelverkskurs

Enkeltendring 18 500
To eller flere endringer 25 000
12 500
Etter avtale

TILBUDSDOKUMENTER
Fast avgift
223 000

Pr. mill. markedsverdi 2
77,00

Maksimum
383 000

Øvrige avgifter knyttet til kontroll av tilbudsdokument:
Type avgift
Kontroll av endring av tilbud
Behandling av søknad om reduksjon av garanti
Tilbud som er gjenstand for delt lovvalg, jf. vphl og takeover-direktivet, og eller
Tilbud som kontrolleres av og i samarbeid med tilbudsorgan i annet land, og/eller
Tilbud med oppgjør i annet enn pengevederlag, og/eller
Tvungen overføring kombinert med pliktig tilbud

Avgift
26 000
26 000
64 000
64 000
64 000
64 000

Fast avgift påløper ved innsendelse av første utkast til tilbudsdokument. Resterende avgift påløper ved
godkjennelse av tilbudsdokumentet.

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)
Ved notering påløper det en introduksjonsavgift på 15 000 per ETF. Ved notering av flere enn tre ETF-er
samtidig, betales en maksimum avgift på 45 000.
Minimum årlig kursnoteringsavgift for ETF-er avhenger av antallet ETF-er som en utsteder har notert.
Minimumsavgift for en utsteder med en ETF er 50 000. Dersom ytterligere ETF-er er notert gis det 10 % rabatt
på minimumsavgiften for samtlige ETF-er som noteres inntil den absolutte minimumsavgiften på 15 000 pr
ETF er oppnådd ved 13 noterte ETF-er.
Antall ETF-er
1
2
3
4
5
12
13
2

Minimum årlig avgift per ETF
50 000
45 000
40 500
36 450
32 805
15 691
15 000

Volumrabatt
-10,00 %
-19,00 %
-27,10 %
-34,39 %
-68,62 %
-70,00 %

Avgift beregnes på grunnlag av de aksjer som omfattes av tilbudet
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For utstedere av ETF-er som overstiger årlig minimum kursnoteringsavgift påløper det en årlig avgift på 50 per
million kr i markedsverdi, maksimalt 200 000.
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VEDLEGG – NÆRMERE OM TIDSPUNKT FOR FAKTURERING MED MER
Avsnitt
Generelt
1.1

Kommentar
Alle avgifter er oppgitt i NOK og uten merverdiavgift. I den utstrekning børsens tjenester utløser
merverdiavgift kommer dette i tillegg.
Ved ordinær prosess påløper hhv. kr 192 000 av introduksjonsavgiften ved innsendelse av innledende
redegjørelse iht. opptaksreglene til Oslo Børs/Oslo Axess pkt. 3.1 og ytterligere kr 192 000 ved søknad om
notering, uavhengig om noteringsprosessen fullføres eller ikke. Disse beløpene går til fradrag i
introduksjonsavgiften ved en eventuell notering.
Ved fleksibel prosess beregnes avgiftens størrelse på grunnlag av utsteders markedsverdi slik som ved
ordinær opptaksprosess. Kr 383 000 av avgiften påløper ved innsendelse av innledende redegjørelse og
ytterligere kr 383 000 påløper ved innsendelse av oppdatert redegjørelse, uavhengig om
noteringsprosessen fullføres eller ikke. Disse beløpene går til fradrag i introduksjonsavgiften ved en
eventuell notering.
Ved «fast track»-prosess påløper kr 1 548 000 når Oslo Børs bekrefter at selskapet er ansett å være egnet
for fast track notering. Beløpet påløper uavhengig av om noteringsprosessen fullføres eller ikke. Videre
påløper kr 1 548 000 første noteringsdag, uavhengig av selskapets markedsverdi.

1.2

For selskaper som søker prinsipalt om notering på Oslo Børs, subsidiært på Oslo Axess, vil
introduksjonsavgiftene for Oslo Børs gjelde uavhengig av hvilken markedsplass selskapet noteres på.
Ved kapitalforhøyelser vil økning i kursnoteringsavgiften bli fakturert.
Årlig kursnoteringsavgift refunderes ikke. Unntak gjelder for utstedere som søker om strykning og
strykning gjennomføres i løpet av første kvartal året etter at søknad om strykning er mottatt. I disse
tilfellene refunderes kursnoteringsavgift for andre halvår det året strykning gjennomføres.

1.3

1.4

For foretak som er sekundærnotert er markedsverdi basert på registrert aksjekapital hos VPS.
Ved overføring fra Merkur Market faktureres fast avgift ved søknad og resterende beløp faktureres ved
notering. Ved overføring fra Oslo Axess faktureres halve beløpet ved søknad og resterende ved notering.
For selskaper som søker prinsipalt om notering på Oslo Børs, subsidiært på Oslo Axess, vil
overføringsavgiften for Oslo Børs gjelde uavhengig av hvilken markedsplass selskapet noteres på.
Midlertidig notering av aksjer på egen ticker: Det påløper ikke ytterligere registreringsavgift når eller hvis
aksjer på egen ticker slås sammen med de opprinnelig noterte aksjene.
Notering av tildelingsretter før utstedelse, jf. opptaksreglene pkt. 2.5.2: halvparten av beløpet påløper
etter innledende møte og resterende ved notering.
Fast track-selskaper er unntatt fra avgift for introduksjonskurs.
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Henvendelser kan rettes til:
Noteringsavdelingen
notering@oslobors.no
www.oslobors.no

