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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 759/2013 

av 30. april 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn til opplysningskrav for konvertible og 

ombyttelige gjeldsinstrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal 

offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning 

eller opptas til notering, og om endring av direktiv 

2001/34/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av  

29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger 

i prospekter og deres format, innlemming av opplys-

ninger ved henvisning og offentliggjøring av slike 

prospekter samt annonsering(2) er det fastsatt minste-

krav til opplysninger som skal inngå i et prospekt for 

ulike typer verdipapirer for å oppfylle kravene i  

artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF. 

2) Malen for aksjeregistreringsdokumentet bør anvendes 

for aksjer og andre omsettelige verdipapirer som kan 

sidestilles med aksjer, men også for andre verdipapirer 

som gir tilgang til utsteders kapital gjennom konver-

tering eller ombytting når de underliggende aksjene 

ennå ikke er notert på et regulert marked. 

3) Når utstederen av de underliggende aksjene tilhører 

samme konsern som utstederen av de konvertible eller 

ombyttelige gjeldsinstrumentene, men de underliggende 

aksjene ikke er notert på et regulert marked, er det ikke 

lett for investorene å få tilgang til opplysninger om 

utstederen. Malen for aksjeregistreringsdokumentet bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 8.8.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 33. 

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 

(2) EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1. 

derfor få anvendelse på de underliggende aksjene og bør 

legges til de kombinasjonene som anvendes ved 

utarbeiding av prospektet. 

4) Dersom verdipapirer med tegningsretter eller finansielle 

derivater gir rett til å kjøpe utstederens eller konsernets 

aksjer, og disse aksjene ikke er notert på et regulert 

marked, bør investorene få de relevante opplysningene 

som er fastsatt i malen for verdipapirdokumentet for 

finansielle derivativer. 

5) Dersom gjeldsinstrumenter kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som allerede er notert på et 

regulert marked, er opplysninger om de underliggende 

aksjene allerede tilgjengelige for aksjeeiere og 

investorer i sin alminnelighet. Det bør derfor gjøres klart 

at det er tilstrekkelig å tilføye en erklæring med opplys-

ninger om type underliggende og angivelse av hvor 

opplysninger om underliggende kan finnes i de 

kombinasjonene som anvendes ved utarbeiding av 

prospektets verdipapirdokument. 

6) Dersom gjeldsinstrumenter kan konverteres til eller 

byttes mot aksjer som er eller vil bli utstedt av 

utstederen av verdipapiret eller av en enhet som tilhører 

dennes konsern, og de underliggende aksjene ennå ikke 

er notert på et regulert marked, bør investorene også få 

en erklæring om arbeidskapital og en erklæring om 

kapitaliseringen og gjeldsforpliktelsene til utstederen av 

de underliggende aksjene. Med disse erklæringene ville 

investorer i verdipapirdokumentet få tilgang til de 

samme opplysningene om hvilken evne utstederen av de 

underliggende aksjene har til å fortsette driften og om 

utstederens gjeld i forhold til kapitaliseringen, som de 

ville fått tilgang til dersom de investerte direkte i 

aksjene. 

7) Dersom de underliggende aksjene er utstedt av en 

tredjepart og ikke er notert på et regulert marked, er det 

vanskelig for investorene å få en beskrivelse av de 

underliggende aksjene. Tilleggsmodulen som beskriver 

den underliggende aksjen, bør derfor legges til de 

kombinasjonene som anvendes ved utarbeiding av 

prospektets verdipapirdokument.  
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8) Av hensyn til rettssikkerheten er det i tabellen i vedlegg 

XVIII til forordning (EF) nr. 809/2004 nødvendig å 

tydeliggjøre hvordan maler og moduler bør kombineres 

ved utarbeiding av et prospekt, herunder når bare noen 

av opplysningene i malene og modulene kreves, når 

noen opplysninger ikke får anvendelse på grunn av 

bestemte kombinasjoner av maler og moduler i visse 

tilfeller, og når utstederen, tilbyderen eller en person 

som søker om opptak til notering på et regulert marked, 

kan velge mellom ulike maler og moduler i henhold til 

bestemte terskelverdier, for eksempel gjelds-

instrumenters minste nominelle verdi, eller vilkår 

fastsatt i forordning (EF) nr. 809/2004. 

9) [Endringen er ikke relevant for den norske over-

settelsen.] 

10) Ettersom modulen for finansiell proformainformasjon i 

henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 809/2004 

kan anvendes bare dersom det foreligger vesentlige 

bruttoendringer av størrelsen på utstederens virksomhet, 

bør «(dersom det er relevant)» legges til i kolonneover-

skriften «MODUL» under «registreringsdokument» i 

vedlegg XVIII til nevnte forordning for å vise at 

vedlegg II får anvendelse på visse vilkår. 

11) Konvertible eller ombyttelige gjeldsinstrumenter kan gi 

tilgang til utstederens nye aksjer når innehaverne 

benytter sin tegningsrett. Fortrinnsrettsemisjoner av 

gjeldsinstrumenter som kan konverteres til eller byttes 

mot utstederens nye aksjer, bør derfor også kunne være 

omfattet av ordningen med forholdsmessig opplys-

ningsplikt som er fastsatt i artikkel 26a i forordning 

(EF) nr. 809/2004, forutsatt at de underliggende aksjene 

er nye aksjer utstedt av samme enhet som utsteder 

gjeldsinstrumentene. Prospektet for innbydelse til 

offentlig tegning av eller opptak til notering på et 

regulert marked av gjeldsinstrumenter som kan 

konverteres til eller byttes mot utsteders aksjer, og som 

er utstedt av små og mellomstore bedrifter og selskaper 

med lav markedsverdi, bør også kunne være omfattet av 

ordningen med forholdsmessig opplysningsplikt som er 

fastsatt i artikkel 26b i forordning (EF) nr. 809/2004. 

Vedlegg XVIII bør derfor omfatte de kombinasjonene 

av maler og moduler som får anvendelse på fortrinns-

rettsemisjoner av gjeldsinstrumenter som kan 

konverteres til eller byttes mot utstederens aksjer, eller 

på konvertible eller ombyttelige gjeldsinstrumenter 

utstedt av små og mellomstore bedrifter og selskaper 

med lav markedsverdi. 

12) For å ta hensyn til utstedernes behov for en over-

gangsperiode der de kan tilpasse seg de nye kravene 

som innføres gjennom denne forordning, bør denne 

forordning få anvendelse bare på prospekter og grunn-

prospekter som er blitt godkjent av en vedkommende 

myndighet på eller etter denne forordnings ikraft-

tredelsesdato. 

13) Forordning (EF) nr. 809/2004 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 809/2004 

I forordning (EF) nr. 809/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 6 skal nytt nr. 3 lyde: 

 «3.  Dersom aksjer med tegningsretter gir rett til å kjøpe 

utstederens aksjer og disse aksjene ikke er opptatt til 

notering på et regulert marked, skal opplysningene som 

kreves i malen fastsatt i vedlegg XII, unntatt punkt 4.2.2, 

også gis.» 

2)  I artikkel 8 skal nytt nr. 3, 4 og 5 lyde: 

 «3.  Dersom gjeldsinstrumenter kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som allerede er notert på et regulert 

marked, skal opplysningene som kreves i punkt 4.2.2 i 

malen fastsatt i vedlegg XII, også gis. 

 4.  Dersom gjeldsinstrumenter kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som er eller vil bli utstedt av 

utstederen av gjeldsinstrumentet eller av et foretak i samme 

konsern, og disse underliggende aksjene ikke allerede er 

notert på et regulert marked, skal opplysninger om 

utstederen av de underliggende aksjene også gis i samsvar 

med punkt 3.1 og 3.2 i malen fastsatt i vedlegg III eller i 

den forholdsmessige malen fastsatt i vedlegg XXIV, alt 

etter omstendighetene. 

 5.  Dersom gjeldsinstrumenter med tegningsretter gir rett 

til å kjøpe utstederens aksjer og disse aksjene ikke er 

opptatt til notering på et regulert marked, skal opplys-

ningene som kreves i malen fastsatt i vedlegg XII, unntatt 

punkt 4.2.2, også gis.» 

3)  Artikkel 15 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Malen skal anvendes for verdipapirer som ikke 

omfattes av virkeområdet for de øvrige malene for verdipa-

pirdokumenter som nevnt i artikkel 6, 8 og 16, unntatt i 

tilfellene nevnt i artikkel 6 nr. 3, artikkel 8 nr. 3 og 5 og 

artikkel 16 nr. 3 og 5. Malen skal anvendes på visse 

verdipapirer der betalings- og/eller leveringsvilkårene er 

knyttet til et underliggende verdipapir.» 

4)  I artikkel 16 skal nytt nr. 3, 4 og 5 lyde: 

 «3.  Dersom gjeldsinstrumenter kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som allerede er notert på et regulert 

marked, skal opplysningene som kreves i punkt 4.2.2 i 

malen fastsatt i vedlegg XII, også gis.  
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 4.  Dersom gjeldsinstrumenter kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som er eller vil bli utstedt av 

utstederen av gjeldsinstrumentet eller av et foretak i samme 

konsern, og disse underliggende aksjene ikke allerede er 

notert på et regulert marked, skal opplysninger om 

utstederen av de underliggende aksjene også gis i samsvar 

med punkt 3.1 og 3.2 i malen fastsatt i vedlegg III eller i 

den forholdsmessige malen fastsatt i vedlegg XXIV, alt 

etter omstendighetene. 

 5.  Dersom gjeldsinstrumenter med tegningsretter gir rett 

til å kjøpe utstederens aksjer og disse aksjene ikke er 

opptatt til notering på et regulert marked, skal opplys-

ningene som kreves i malen fastsatt i vedlegg XII, unntatt 

punkt 4.2.2, også gis.» 

5)  I artikkel 17 nr. 2 skal punkt 2 lyde: 

 «2.  forutsatt at aksjene eller de andre omsettelige 

verdipapirene som kan sidestilles med aksjer, er eller vil bli 

utstedt av verdipapirutstederen, av et foretak i samme 

konsern eller av en tredjepart, at de ikke er notert på et 

regulert marked eller et tilsvarende marked utenfor 

Unionen på det tidspunktet prospektet for verdipapirene 

godkjennes, og at underliggende aksjer eller andre 

omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, gir 

rett til fysisk oppgjør.» 

6)  Overskriften til vedlegg XIV skal lyde: 

 «Tilleggsmodul for opplysninger om underliggende 

aksjer» 

7)  Vedlegg XVIII erstattes med teksten i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelse 

1.  Denne forordning får ikke anvendelse på godkjenning av 

et tillegg til et prospekt eller grunnprospekt dersom prospektet 

eller grunnprospektet ble godkjent før tidspunktet nevnt i 

artikkel 3. 

2.  Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten i henhold 

til artikkel 18 i direktiv 2003/71/EF underretter vedkommende 

myndighet i vertsstaten om et godkjenningsbevis i forbindelse 

med et prospekt eller grunnprospekt som ble godkjent før 

tidspunktet nevnt i artikkel 3, skal vedkommende myndighet i 

hjemstaten klart og tydelig angi i beviset at prospektet eller 

grunnprospektet ble godkjent før tidspunktet nevnt i artikkel 3. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG XVIII 

DEL I 

Tabell over kombinasjoner 

Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del I 

REGISTRERINGSDOKUMENT 

MALER MODUL MALER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

(<100 000 

euro) 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

(> eller = 

100 000 

euro) 

Verdipapirer 

med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

utstedt av 

banker 

Proforma-

informasjon 

(dersom det 

er relevant) 

Innretning for 

kollektiv 

investering av 

lukket type 

Stater og 

deres 

regionale og 

lokale 

myndigheter 

Internasjonale 

offentlige organer/ 

gjeldsinstrumenter som 

dekkes av en garanti fra 

en medlemsstat i 

OECD 

1 Aksjer, (preferanseaksjer, innløselige, med fortrinnsrett til aksjetegning osv.)          

2 Gjeldsinstrumenter (alminnelige gjeldsinstrumenter, gjeldsinstrumenter med 

garantert inntekt, strukturerte gjeldsinstrumenter osv.) med pålydende verdi på 

under 100 000 euro 

 ELLER   ELLER     

3 Gjeldsinstrumenter (alminnelige gjeldsinstrumenter, gjeldsinstrumenter med 

garantert inntekt, strukturerte gjeldsinstrumenter osv.) med pålydende verdi på 

minst 100 000 euro 

  ELLER  ELLER     

4 Gjeldsinstrumenter med garanti fra en tredjepart  ELLER ELLER  ELLER     

5 Finansielle derivater med garanti fra en tredjepart  ELLER ELLER  ELLER     

6 Verdipapirer med sikkerhet i eiendeler          

7 Gjeldsinstrumenter som kan byttes mot eller konverteres til tredjeparts/utsteders 

aksjer eller konsernaksjer som er notert på et regulert marked 

 ELLER ELLER  ELLER     

8 Gjeldsinstrumenter som kan 

byttes mot eller konverteres til 

tredjeparts aksjer som ikke er 

notert på et regulert marked 

Utsteder av ombyttelige eller konvertible 

gjeldsinstrumenter 

 ELLER ELLER  ELLER     

Utsteder av (underliggende) aksjer          
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Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del I 

REGISTRERINGSDOKUMENT 

MALER MODUL MALER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

(<100 000 

euro) 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

(> eller = 

100 000 

euro) 

Verdipapirer 

med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle 

derivater 

utstedt av 

banker 

Proforma-

informasjon 

(dersom det 

er relevant) 

Innretning for 

kollektiv 

investering av 

lukket type 

Stater og 

deres 

regionale og 

lokale 

myndigheter 

Internasjonale 

offentlige organer/ 

gjeldsinstrumenter som 

dekkes av en garanti fra 

en medlemsstat i 

OECD 

9 Gjeldsinstrumenter som kan byttes mot eller konverteres til utsteders aksjer som 

ikke er notert på et regulert marked 

         

10 Gjeldsinstrumenter som kan 

byttes mot eller konverteres til 

konsernaksjer som ikke er notert 

på et regulert marked 

Utsteder av ombyttelige eller konvertible 

gjeldsinstrumenter 

 ELLER ELLER  ELLER     

Utsteder av (underliggende) aksjer          

11 Gjeldsinstrumenter med tegningsretter til utsteders aksjer som ikke er notert på 

et regulert marked 

         

12 Aksjer med tegningsretter til utsteders aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked 

         

13 Finansielle derivater med rett til å tegne eller kjøpe utsteders aksjer som ikke er 

notert på et regulert marked 

         

14 Finansielle derivater med rett til å kjøpe konsernaksjer som ikke er notert på et 

regulert marked 

 ELLER ELLER  ELLER     

15 Finansielle derivater med rett til å tegne eller kjøpe utsteders aksjer eller 

konsernaksjer som er notert på et regulert marked, og finansielle derivater med 

annet grunnlag enn utsteders/konsernets aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked (herunder finansielle derivater med rett til kontantinnløsning) 

 ELLER ELLER  ELLER     
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Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del I 

VERDIPAPIRDOKUMENT 

MALER TILLEGGSMODULER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

(<100 000 euro) 

Gjelds-

instrumenter 

(> eller = 100 

000 euro) 

Finansielle 

derivater 
Garantier 

Verdipapirer 

med sikkerhet i 

eiendeler 

Underliggende aksjer 

1 Aksjer, (preferanseaksjer, innløselige, med fortrinnsrett til aksjetegning osv.)        

2 Gjeldsinstrumenter (alminnelige gjeldsinstrumenter, gjeldsinstrumenter med 

garantert inntekt, strukturerte gjeldsinstrumenter osv.) med pålydende verdi på 

under 100 000 euro 

       

3 Gjeldsinstrumenter (alminnelige gjeldsinstrumenter, gjeldsinstrumenter med 

garantert inntekt, strukturerte gjeldsinstrumenter osv.) med pålydende verdi på 

minst 100 000 euro 

       

4 Gjeldsinstrumenter med garanti fra en tredjepart  ELLER ELLER     

5 Finansielle derivater med garanti fra en tredjepart        

6 Verdipapirer med sikkerhet i eiendeler  ELLER ELLER     

7 Gjeldsinstrumenter som kan byttes mot eller konverteres til tredjeparts/utsteders 

aksjer eller konsernaksjer som er notert på et regulert marked 

 ELLER ELLER OG bare 

punkt 4.2.2 

   

8 Gjeldsinstrumenter som kan byttes 

mot eller konverteres til tredjeparts 

aksjer som ikke er notert på et 

regulert marked 

Ombyttelige eller konvertible gjelds-

instrumenter 

 ELLER ELLER     

(Underliggende) aksjer       OG unntatt punkt 2 

9 Gjeldsinstrumenter som kan byttes mot eller konverteres til utsteders aksjer som 

ikke er notert på et regulert marked 

ELLER 

OG bare 

punkt 3.1 og 

3.2 

ELLER ELLER     

10 Gjeldsinstrumenter som kan byttes 

mot eller konverteres til konsern-

aksjer som ikke er notert på et 

regulert marked 

Ombyttelige eller konvertible gjelds-

instrumenter 

 ELLER ELLER     

(Underliggende) aksjer OG bare 

punkt 3.1 og 

3.2 

      

11 Gjeldsinstrumenter med tegningsretter til utsteders aksjer som ikke er notert på et 

regulert marked 

 ELLER ELLER OG unntatt 

punkt 4.2.2 

   

12 Aksjer med tegningsretter til utsteders aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked 

   OG unntatt 

punkt 4.2.2 
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Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del I 

VERDIPAPIRDOKUMENT 

MALER TILLEGGSMODULER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

(<100 000 euro) 

Gjelds-

instrumenter 

(> eller = 100 

000 euro) 

Finansielle 

derivater 
Garantier 

Verdipapirer 

med sikkerhet i 

eiendeler 

Underliggende aksjer 

13 Finansielle derivater med rett til å tegne eller kjøpe utsteders aksjer som ikke er 

notert på et regulert marked 

   OG unntatt 

punkt 4.2.2 

   

14 Finansielle derivater med rett til å kjøpe konsernaksjer som ikke er notert på et 

regulert marked 

   OG unntatt 

punkt 4.2.2 

   

15 Finansielle derivater med rett til å tegne eller kjøpe utsteders aksjer eller 

konsernaksjer som er notert på et regulert marked, og finansielle derivater med 

annet grunnlag enn utsteders/konsernets aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked (herunder finansielle derivater med rett til kontantinnløsning) 

       

DEL II 

Tabell over kombinasjoner ved fortrinnsrettsemisjoner av gjeldsinstrumenter som kan konverteres til eller byttes mot utstederens aksjer, og av gjeldsinstrumenter som kan 

konverteres til eller byttes mot utstederens aksjer, når disse fortrinnsrettsemisjonene og gjeldsinstrumentene utstedes av små og mellomstore bedrifter («SMB») eller selskaper med 

lav markedsverdi («Small Cap-selskaper») (ordningen med forholdsmessig opplysningsplikt) 

Utstederne kan imidlertid velge å utarbeide prospektet i samsvar med ordningen med full opplysningsplikt. 

Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del II: Forholdsmessig opplysningsplikt 

REGISTRERINGSDOKUMENT 

MALER MODUL MALER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

(<100 000 

euro) 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

(> eller = 

100 000 

euro) 

Verdipapirer 

med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

utstedt av 

banker 

Proforma-

informasjon 

(dersom det 

er relevant) 

Innretning 

for kollektiv 

investering 

av lukket 

type 

Stater og 

deres 

regionale og 

lokale 

myndigheter 

Internasjonale offentlige 

organer/gjeldsinstrument

er som dekkes av en 

garanti fra en 

medlemsstat i OECD 

1 Fortrinnsrettsemisjoner av gjeldsinstrumenter som kan konverteres til eller byttes 

mot utstederens aksjer, dersom utstederen har aksjer av samme klasse som 

allerede er notert på et regulert marked eller i en multilateral handelsfasilitet 

(MTF), forutsatt at vilkårene i artikkel 26a nr. 2 er oppfylt 

         

2 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er og Small Cap-selskaper som kan byttes mot 

eller konverteres til tredjeparts/utsteders aksjer eller konsernaksjer som er notert 

på et regulert marked 

 ELLER ELLER  ELLER     
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Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del II: Forholdsmessig opplysningsplikt 

REGISTRERINGSDOKUMENT 

MALER MODUL MALER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

(<100 000 

euro) 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

(> eller = 

100 000 

euro) 

Verdipapirer 

med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Gjelds-

instrumenter 

og finansi-

elle derivater 

utstedt av 

banker 

Proforma-

informasjon 

(dersom det 

er relevant) 

Innretning 

for kollektiv 

investering 

av lukket 

type 

Stater og 

deres 

regionale og 

lokale 

myndigheter 

Internasjonale offentlige 

organer/gjeldsinstrument

er som dekkes av en 

garanti fra en 

medlemsstat i OECD 

3 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er 

og Small Cap-selskaper som kan byttes 

mot eller konverteres til tredjeparts 

aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked 

Ombyttelige eller konvertible gjelds-

instrumenter 

 ELLER ELLER  ELLER     

(Underliggende) aksjer          

4 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er og Small Cap-selskaper som kan byttes mot 

eller konverteres til utsteders aksjer som ikke er notert på et regulert marked 

         

5 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er 

og Small Cap-selskaper som kan byttes 

mot eller konverteres til konsernaksjer 

som ikke er notert på et regulert marked 

Ombyttelige eller konvertible gjelds-

instrumenter 

 ELLER ELLER  ELLER     

(Underliggende) aksjer          

 

Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del II: Forholdsmessig opplysningsplikt 

VERDIPAPIRDOKUMENT 

MALER TILLEGGSMODULER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

(<100 000 euro) 

Gjelds-

instrumenter 

(> eller = 100 000 

euro) 

Finansielle 

derivater 
Garantier 

Verdipapirer med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Underliggende aksjer 

1 Fortrinnsrettsemisjoner av gjeldsinstrumenter som kan konverteres til eller byttes 

mot utstederens aksjer, dersom utstederen har aksjer av samme klasse som 

allerede er notert på et regulert marked eller i en multilateral handelsfasilitet 

(MTF), forutsatt at vilkårene i artikkel 26a nr. 2 er oppfylt 

OG bare punkt 

3.1  

og 3.2 

ELLER ELLER    OG unntatt punkt 2 

2 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er og Small Cap-selskaper som kan byttes mot 

eller konverteres til tredjeparts/utsteders aksjer eller konsernaksjer som er notert 

på et regulert marked 

 ELLER ELLER OG bare  

punkt 4.2.2 
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Nr. 

VEDLEGG XVIII 

Del II: Forholdsmessig opplysningsplikt 

VERDIPAPIRDOKUMENT 

MALER TILLEGGSMODULER 

TYPER AV VERDIPAPIRER Aksjer 

Gjelds-

instrumenter 

(<100 000 euro) 

Gjelds-

instrumenter 

(> eller = 100 000 

euro) 

Finansielle 

derivater 
Garantier 

Verdipapirer med 

sikkerhet i 

eiendeler 

Underliggende aksjer 

3 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er 

og Small Cap-selskaper som kan byttes 

mot eller konverteres til tredjeparts 

aksjer som ikke er notert på et regulert 

marked 

Ombyttelige eller konvertible gjelds-

instrumenter 

 ELLER ELLER     

Underliggende aksjer       OG unntatt punkt 2 

4 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er og Small Cap-selskaper som kan byttes mot 

eller konverteres til utsteders aksjer som ikke er notert på et regulert marked 

OG bare  

punkt 3.1  

og 3.2 

ELLER ELLER     

5 Gjeldsinstrumenter utstedt av SMB-er 

og Small Cap-selskaper som kan byttes 

mot eller konverteres til konsernaksjer 

som ikke er notert på et regulert marked 

Gjeldsinstrumenter  ELLER ELLER     

(Underliggende) aksjer OG bare punkt 

3.1 og 3.2» 

      

 


