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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/761 

av 17. desember 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for betydelige eierandeler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav 

med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av 

direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 9 nr. 6b tredje ledd, artikkel 13 nr. 1a fjerde ledd og artikkel 13 nr. 4 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2004/109/EF fastsetter innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til 

notering på et regulert marked. Direktivet krever også at det utarbeides tekniske reguleringsstandarder for å sikre en 

ensartet anvendelse av ordningen for melding om erverv eller avhending av betydelige eierandeler og tilhørende unntak. 

2) Terskelverdiene for unntakene for prisstillingen og handelsporteføljen bør beregnes ved å legge sammen stemmeretter 

som gjelder aksjer med stemmeretter knyttet til finansielle instrumenter (dvs. rettigheter til å erverve aksjer og 

finansielle instrumenter som anses for å være økonomisk sidestilt med aksjer), for å sikre en ensartet anvendelse av 

prinsippet om sammenlegging av alle innehav av finansielle instrumenter som er underlagt meldingskravene, og for å 

forhindre et misvisende bilde av hvor mange finansielle instrumenter knyttet til en utsteder som innehas av et foretak 

som omfattes av disse unntakene. 

3) For å sikre tilstrekkelig grad av innsyn når det gjelder konserner, og for å ta hensyn til det faktum at dersom et 

morforetak har kontroll over sine datterforetak, kan det påvirke hvordan de styres, bør terskelverdiene beregnes på 

konsernnivå. Derfor bør alle innehav som eies av en kredittinstitusjons eller et verdipapirforetaks morforetak og av 

datterforetak, offentliggjøres når summen av disse innehavene når meldingsterskelen. 

4) Offentliggjøringsordningen for finansielle instrumenter som har en lignende økonomisk virkning som aksjer, bør være 

tydelig. Kravet om å gi uttømmende opplysninger om foretakenes eierstruktur bør stå i forhold til behovet for 

tilstrekkelig innsyn i betydelige eierandeler, de administrative byrdene disse kravene pålegger innehavere av 

stemmeretter, og fleksibiliteten i sammensetningen av en gruppe av aksjer eller en indeks. Derfor bør finansielle 

instrumenter knyttet til en gruppe av aksjer eller en indeks legges sammen med andre innehav i samme utsteder bare 

dersom innehavet av stemmeretter gjennom slike instrumenter er betydelig eller det finansielle instrumentet ikke 

primært brukes til diversifisering av investeringer. 

5) Det ville ikke være kostnadseffektivt for en investor å bygge opp en posisjon i en utsteder gjennom innehav av et 

finansielt instrument knyttet til ulike grupper av aksjer eller indekser. Derfor bør innehav av stemmeretter gjennom et 

finansielt instrument knyttet til flere grupper av aksjer eller indekser som hver for seg ligger under de fastsatte 

terskelverdiene, ikke legges sammen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 13.5.2015, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 390 av 31.12. 2004, s. 38. 
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6) Finansielle instrumenter som utelukkende gir mulighet for finansielt oppgjør, bør regnskapsføres på deltajustert 

grunnlag, der den likvide posisjonen har delta 1 dersom de finansielle instrumentene har en lineær, symmetrisk 

betalingsprofil i tråd med den underliggende aksjen, og der det benyttes en allment anerkjent standardprissettingsmodell 

dersom de finansielle instrumentene ikke har en lineær, symmetrisk betalingsprofil i tråd med den underliggende aksjen. 

7) For å sikre at opplysningene om det samlede antallet stemmeretter som er tilgjengelig for investoren, er så nøyaktige 

som mulig, bør delta beregnes daglig, idet det tas hensyn til den seneste sluttkursen på den underliggende aksjen. 

8) For å redusere antallet betydningsløse meldinger til markedet bør unntaket for handelsporteføljen få anvendelse på 

finansielle instrumenter som innehas av en fysisk eller juridisk person som utfører kundeordrer, reagerer på en kundes 

anmodning om å handle annet enn for egen regning eller sikrer posisjoner som følger av slike handler. 

9) Bestemmelsene i denne forordningen er nær forbundet med hverandre ettersom de omhandler kravene knyttet til 

melding om betydelige eierandeler i børsnoterte selskaper. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som 

bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, herunder investorer 

som er tredjestatsborgere, å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at visse av de tekniske 

gjennomføringsstandardene som kreves i henhold til direktiv 2004/109/EF, samles i én enkelt forordning. 

10) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

11) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

12) Anvendelsen av denne forordningen bør utsettes for å tilpasse anvendelsesdatoen til datoen fastsatt for innarbeiding av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/50/EU i artikkel 4 nr. 1 i nevnte direktiv(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes nærmere regler for gjennomføringen av artikkel 9 nr. 6b, artikkel 13 nr. 1a bokstav a) og b) og 

artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2004/109/EF. 

Artikkel 2 

Sammenlegging av innehav 

Med henblikk på beregning av terskelverdien på 5 % nevnt i artikkel 9 nr. 5 og 6 i direktiv 2004/109/EF skal innehav i henhold 

til artikkel 9, 10 og 13 i nevnte direktiv legges sammen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/50/EU av 22. oktober 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF om 

harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller 

opptas til notering og kommisjonsdirektiv 2007/14/EF om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser i 

direktiv 2004/109/EF (EUT L 294 av 6.11.2013, s. 13). 
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Artikkel 3 

Sammenlegging av innehav for et konsern 

Med henblikk på beregning av terskelverdien på 5 % nevnt i artikkel 9 nr. 5 og 6 i direktiv 2004/109/EF skal innehav for 

konserner legges sammen på konsernnivå i samsvar med prinsippet fastsatt i artikkel 10 bokstav e) i nevnte direktiv. 

Artikkel 4 

Finansielle instrumenter knyttet til en gruppe av aksjer eller en indeks 

1. Stemmerettene omhandlet i artikkel 13 nr. 1a bokstav a) i direktiv 2004/109/EF for et finansielt instrument knyttet til en 

gruppe av aksjer eller en indeks skal beregnes på grunnlag av vekten av aksjen i gruppen av aksjer eller indeksen dersom et av 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Stemmerettene i en bestemt utsteder som innehas gjennom finansielle instrumenter knyttet til gruppen av aksjer eller 

indeksen, utgjør 1 % eller mer av stemmerettene knyttet til aksjer i denne utstederen. 

b) Aksjene i gruppen av aksjer eller indeksen utgjør 20 % eller mer av verdien av verdipapirene i gruppen av aksjer eller 

indeksen. 

2. Dersom et finansielt instrument er knyttet til flere grupper av aksjer eller indekser, skal ikke stemmerettene som innehas 

gjennom de individuelle gruppene av aksjer eller indeksene, legges sammen for terskelverdiene fastsatt i nr. 1. 

Artikkel 5 

Finansielle instrumenter som utelukkende gir mulighet for finansielt oppgjør 

1. Antallet stemmeretter omhandlet i artikkel 13 nr. 1a bokstav b) i direktiv 2004/109/EF for finansielle instrumenter som 

utelukkende gir mulighet for finansielt oppgjør, og som har en lineær, symmetrisk betalingsprofil i tråd med den underliggende 

aksjen, skal beregnes på deltajustert grunnlag med en likvid posisjon lik 1. 

2. Antallet stemmeretter knyttet til et finansielt instrument som utelukkende gir mulighet for finansielt oppgjør, og som ikke 

har en lineær, symmetrisk betalingsprofil i tråd med den underliggende aksjen, skal beregnes på deltajustert grunnlag ved hjelp 

av en allment anerkjent standardprissettingsmodell. 

3. En allment anerkjent standardprissettingsmodell skal være en modell som vanligvis brukes i finansbransjen for det 

finansielle instrumentet, og som er tilstrekkelig robust til å ta hensyn til faktorene som er relevante for vurderingen av 

instrumentet. De faktorene som er relevante for vurderingen, skal minst omfatte følgende: 

a) Renter. 

b) Utbyttebetalinger. 

c) Gjenværende løpetid. 

d) Volatilitet. 

e) Pris på underliggende aksje. 

4. Ved fastsettelse av deltaverdien skal innehaveren av det finansielle instrumentet sikre følgende: 

a) At modellen som benyttes, tar høyde for kompleksiteten og risikoen til hvert finansielle instrument. 

b) At den samme modellen brukes på en ensartet måte for beregningen av antallet stemmeretter for et bestemt finansielt 

instrument. 

5. IT-systemene som brukes for å foreta beregningen av delta, skal sikre en enhetlig, nøyaktig og rettidig rapportering av 

stemmeretter. 

6. Antallet stemmeretter skal beregnes daglig, idet det tas hensyn til den seneste sluttkursen på den underliggende aksjen. 

Innehaveren av det finansielle instrumentet skal underrette utstederen dersom innehaveren når, overskrider eller faller under 

terskelverdiene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF. 
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Artikkel 6 

Transaksjoner for kunder 

Unntaket omhandlet i artikkel 9 nr. 6 i direktiv 2004/109/EF får anvendelse på finansielle instrumenter som innehas av en 

fysisk eller juridisk person som utfører kundeordrer, reagerer på en kundes anmodning om å handle annet enn for egen regning 

eller sikrer posisjoner som følger av slike handler. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 26. november 2015. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


