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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1946 

av 11. juli 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF og 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for en uttømmende liste over opplysninger som aktuelle erververe skal inkludere i 

meldingen om et planlagt erverv av en kvalifiserende eierandel i et verdipapirforetak (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, 

om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av 

rådsdirektiv 93/22/EØF(1), særlig artikkel 10a nr. 8 tredje ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(2), særlig artikkel 12 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør kreves en uttømmende liste over opplysninger fra en aktuell erverver av en kvalifiserende eierandel i et 

verdipapirforetak på tidspunktet for den opprinnelige meldingen, slik at vedkommende myndigheter kan vurdere det 

planlagte ervervet. Den aktuelle erververen bør derfor framlegge opplysninger om sin identiteten og identiteten til de 

personene som skal lede virksomheten, uansett om det er en fysisk eller en juridisk person, slik at målforetakets 

vedkommende myndighet kan vurdere den aktuelle erververens omdømme. 

2) Opplysninger om identiteten til de reelle eierne og om omdømmet og erfaringen til de personene som faktisk leder den 

aktuelle erververens forretningsvirksomhet, er også nødvendig dersom den aktuelle erververen er en juridisk person. 

Dersom den aktuelle erververen er eller er planlagt å være en trust, er det på samme måte nødvendig for målforetakets 

vedkommende myndighet å få opplysninger om både identiteten til de forvalterne som skal forvalte eiendelene i trusten, 

og identiteten til de reelle eierne av disse eiendelene for å kunne vurdere disse personenes omdømme og erfaring. 

3) Dersom den aktuelle erververen er en fysisk person, er det nødvendig å innhente opplysninger både om den aktuelle 

erververen og om alle foretak som formelt ledes eller kontrolleres av den aktuelle erververen, slik at målforetakets 

vedkommende myndighet får alle opplysninger som er relevante for vurderingen av omdømmet. Dersom den aktuelle 

erververen er en juridisk person, er det nødvendig å innhente disse opplysningene om personer som faktisk leder den 

aktuelle erververens forretningsvirksomhet, om foretak under den aktuelle erververens kontroll og om aksjeeiere som 

har betydelig innflytelse på den aktuelle erververen, slik at vedkommende myndighet får alle opplysninger som er 

relevante for vurderingen av omdømmet. 

4) Opplysninger som er relevante for vurderingen av omdømmet, bør omfatte opplysninger om avsluttede eller pågående 

straffesaker og sivilrettslige eller administrative saker. På samme måte bør det gis opplysninger om alle pågående 

granskinger og søksmål, sanksjoner eller andre håndhevingsbeslutninger overfor den aktuelle erververen samt andre 

opplysninger, f.eks. avslag på registrering eller oppsigelse fra en stilling eller et tillitsverv, som anses å være av 

betydning for vurderingen av den aktuelle erververens omdømme. 

5) Den aktuelle erververen bør gi opplysninger om hvorvidt en annen vedkommende myndighet eller en annen myndighet 

allerede har foretatt en vurdering av den aktuelle erververens omdømme som erverver eller som en person 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 26.10.2017, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 
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som leder virksomheten i en kredittinstitusjon, et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, et verdipapirforetak eller en 

annen enhet, og i så fall resultatet av denne vurderingen for å sikre at målforetakets vedkommende myndighet tar 

behørig hensyn til resultatet av andre myndigheters granskinger ved vurderingen av den aktuelle erververen. 

6) Det bør gis finansiell informasjon om den aktuelle erververen for å vurdere vedkommendes finansielle soliditet. 

7) Det bør gis opplysninger om den aktuelle erververens finansielle og ikke-finansielle interesser i eller relasjoner til 

målforetakets aksjeeiere, styremedlemmer, medlemmer av den øverste ledelsen eller personer som har stemmerett i 

målforetaket, eller til målforetaket selv eller dettes konsern, slik at målforetakets vedkommende myndighet kan vurdere 

om en eventuell interessekonflikt kan påvirke den aktuelle erververens finansielle soliditet. 

8) Dersom den planlagte erververen er en juridisk person, er det nødvendig med visse tilleggsopplysninger, herunder 

opplysninger om andeler som innehas eller er planlagt å innehas henholdsvis før og etter det planlagte ervervet, for å gi 

målforetakets vedkommende myndighet mulighet til å fullføre vurderingen av det planlagte ervervet, ettersom de 

juridiske strukturene og konsernstrukturene i slike tilfeller kan være kompliserte og gjøre det nødvendig med en grundig 

undersøkelse når det gjelder omdømme, nære forbindelser, eventuelle handlinger som er samordnet med andre parter, og 

målforetakets vedkommende myndighets evne til fortsatt å føre effektivt tilsyn med målforetaket. 

9) Dersom den aktuelle erververen er et foretak etablert i en tredjestat eller del av et konsern som er etablert utenfor 

Unionen, bør det gis tilleggsopplysninger slik at målforetakets vedkommende myndighet kan vurdere om rettssystemet i 

tredjestaten kan hindre et effektivt tilsyn med målforetaket, og vurdere den aktuelle erververens omdømme i nevnte 

tredjestat. 

10) Dersom den aktuelle erververen er et statseid fond, bør den aktuelle erververen gi opplysninger som gjør det mulig å 

vurdere dem som kontrollerer fondet, og fondets investeringsretningslinjer. Dette er av betydning for målforetakets 

vedkommende myndighet både ved vurderingen av omdømmet og for å kunne vurdere en eventuell innvirkning på et 

effektivt tilsyn med målforetaket. 

11) Det bør kreves særskilte opplysninger som muliggjør en vurdering av hvorvidt det planlagte ervervet vil få innvirkning 

på målforetakets vedkommende myndighets evne til å føre effektivt tilsyn med målforetaket. Dette bør omfatte en 

vurdering av om den aktuelle erververens nære forbindelser vil få innvirkning på målforetakets evne til å fortsette å gi 

sin tilsynsmyndighet aktuelle og nøyaktige opplysninger. For juridiske personer er det også nødvendig å vurdere 

virkningen av det planlagte ervervet på det konsolidert tilsynet med målforetaket og det konsernet det vil inngå i etter 

overtakelsen. 

12) Den aktuelle erververen bør gi opplysninger om finansieringen av det planlagte ervervet, herunder opplysninger om alle 

finansieringsformer og -kilder, og bør kunne framlegge dokumentasjon på den opprinnelige kilden til alle midler og 

eiendeler, slik at målforetakets vedkommende myndighet kan vurdere om det foreligger en risiko for hvitvasking av 

penger. 

13) Aktuelle erververe med en kvalifiserende eierandel på mellom 20 % og 50 % i målforetaket bør framlegge 

strategiopplysninger for målforetakets vedkommende myndighet for å sikre en omfattende vurdering av det planlagte 

ervervet. På samme måte bør aktuelle erververe med en kvalifiserende eierandel på mindre enn 20 % i målforetaket, 

men som utøver en tilsvarende innflytelse på andre måter, f.eks. gjennom forholdet mellom den aktuelle erververen og 

de eksisterende aksjeeierne, eksisterende aksjeeieravtaler, fordelingen av aksjer, kapitalinteresser og aksjeeiernes 

stemmeretter eller den aktuelle erververens stilling i målforetakets konsernstruktur, også framlegge disse opplysningene 

for å sikre en høy grad av ensartethet ved vurderingen av planlagte erverv. 

14) Dersom det er foreslått endringer i kontrollen over målforetaket, bør den aktuelle erververen som en hovedregel 

framlegge en fullstendig forretningsplan. Dersom det imidlertid ikke er foreslått endringer i kontrollen over 

målforetaket, er det tilstrekkelig å ha visse opplysninger om foretakets framtidige strategi og den aktuelle erververens 

hensikter med målforetaket for å vurdere om dette vil ha innvirkning på den aktuelle erververens finansielle soliditet.  
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15) Det er rimelig at den aktuelle erververen i visse tilfeller bare framlegger begrensede opplysninger. Særlig dersom den 

aktuelle erververen er blitt vurdert av målforetakets vedkommende myndighet de seneste to årene, eller dersom 

målforetaket er et lite verdipapirforetak og den aktuelle erververen er et foretak som er godkjent og underlagt tilsyn i 

Unionen, bør det bare være nødvendig å gi visse begrensede opplysninger til målforetakets vedkommende myndighet. 

16) All utveksling eller overføring av opplysninger mellom vedkommende myndigheter, andre myndigheter, organer eller 

personer bør skje i samsvar med reglene for personopplysninger som fastsatt i europaparlaments - og 

rådsdirektiv 95/46/EF(1). 

17) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2) får anvendelse på Den europeiske verdipapir og markedstil-

synsmyndighets (ESMA) behandling av personopplysninger ved anvendelsen av denne forordning. 

18) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Europakommi-

sjonen. 

19) ESMA har holdt en åpen offentlig høring om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

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

verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europap arlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(3). 

20) Direktiv 2014/65/EU trådte i kraft 2. juli 2014. Artikkel 12 nr. 8 i nevnte direktiv erstatter artikkel 10a nr. 8 i direktiv 

2004/39/EF og gir ESMA myndighet til å utvikle tekniske reguleringsstandarder som er identiske med dem som er 

omhandlet i artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2004/39/EF. Dessuten er innholdet i artikkel 10b nr. 4 og artikkel 10 nr. 4 i 

direktiv 2004/39/EF også identisk med innholdet i artikkel 13 nr. 4 og artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. I samsvar 

med artikkel 94 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU oppheves direktiv 2004/39/EF med virkning fra 3. januar 2018. 

Kommisjonens vedtakelse av tekniske standarder i samsvar med artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2004/39/EF bør også anses 

for å være i samsvar med artikkel 12 nr. 8 i direktiv 2014/65/EU, og dermed vil den tekniske standarden fortsatt få 

anvendelse etter 3. januar 2018 uten behov for ytterligere endringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes regler for hvilke opplysninger en aktuell erverver skal inkludere i meldingen om et planlagt 

erverv til vedkommende myndigheter for verdipapirforetaket som erververen har til hensikt å erverve eller øke en 

kvalifiserende eierandel i («målforetaket»), for vurderingen av det planlagte ervervet. 

Artikkel 2 

Opplysninger som skal framlegges av den aktuelle erververen 

En aktuell erverver skal i den grad det er relevant, framlegge for målforetakets vedkommende myndighet opplysningene nevnt i 

artikkel 3–12, avhengig av om opplysningene gjelder en fysisk person, en juridisk person eller en trust.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L  8 av 12.1.2001, s. 1). 

(3) 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).  
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Artikkel 3 

Alminnelige opplysninger om den aktuelle erververens identitet 

1. Dersom den aktuelle erververen er en fysisk person, skal den aktuelle erververen gi målforetakets vedkommende 

myndighet følgende identifikasjonsopplysninger: 

a) Personlige opplysninger, blant annet personens navn, fødselsdato og fødested, adresse, kontaktopplysninger og personlig 

nasjonalt identifikasjonsnummer, dersom det finnes. 

b) Et detaljert curriculum vitae eller et tilsvarende dokument som viser relevant utdanning og opplæring, tidligere 

yrkeserfaring og eventuell yrkesutøvelse eller andre relevante funksjoner som utføres for tiden. 

2. Dersom den aktuelle erververen er en juridisk person, skal den aktuelle erververen gi målforetakets vedkommende 

myndighet følgende opplysninger: 

a) Dokumentasjon som bekrefter foretakets navn, hovedkontorets registrerte adresse og postadresse, dersom de er forskjellige, 

kontaktopplysninger og nasjonalt identifikasjonsnummer, dersom det finnes. 

b) Registrering av juridisk form i samsvar med relevant nasjonal lovgivning. 

c) En oppdatert oversikt over den juridiske personens næringsvirksomhet. 

d) En fullstendig liste over personer som faktisk leder virksomheten, med navn, fødselsdato og fødested, adresse, 

kontaktopplysninger, nasjonalt identifikasjonsnummer, dersom det finnes, og detaljert curriculum vitae som angir 

opplysninger om relevant utdanning og opplæring, tidligere yrkeserfaring og eventuell yrkesutøvelse eller andre relevante 

funksjoner som utføres for tiden. 

e) Identiteten til alle personer som kan anses å være reelle eiere av den juridiske personen, med navn, fødselsdato og fødested, 

adresse, kontaktopplysninger og nasjonalt identifikasjonsnummer, dersom det finnes. 

3. Dersom den aktuelle erververen er eller er planlagt å være en trust, skal den aktuelle erververen gi målforetakets 

vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

a) Identiteten til alle forvaltere som forvalter eiendeler i henhold til trustens vedtekter. 

b) Identiteten til alle personer som er reelle eiere av trusten, og deres respektive andeler i inntektsfordelingen. 

c) Identiteten til alle personer som er stiftere av trusten. 

Artikkel 4 

Ytterligere opplysninger dersom den aktuelle erververen er en fysisk person 

En aktuell erverver som er en fysisk person, skal også gi målforetakets vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

a) Når det gjelder den aktuelle erververen og alle foretak som den aktuelle erververen har ledet eller kontrollert i de seneste ti 

årene: 

1) Opplysninger fra strafferegistre eller om strafferettslig etterforskning eller rettergang, relevante sivilrettslige og 

administrative saker og disiplinære tiltak, herunder diskvalifisering som styremedlem, konkurs, insolvens eller lignende 

behandling, særlig i form av et offisielt dokument eller et annet tilsvarende dokument. 

2) Opplysninger om pågående granskinger, håndhevingstiltak, sanksjoner eller andre håndhevingsbeslutninger overfor den 

aktuelle erververen, som kan gis ved en forsikring på ære og samvittighet. 

3) Avslag på registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens til å utøve forretnings- eller yrkesvirksomhet, tilbaketrekking, 

tilbakekalling eller oppheving av slik registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens, eller utestenging etter beslutning 

fra et reguleringsorgan eller offentlig organ eller fra et bransjeorgan eller en yrkessammenslutning. 

4) Oppsigelse fra en stilling, et tillitsverv, et tillitsforhold eller tilsvarende. 

b) Opplysninger om hvorvidt en annen tilsynsmyndighet allerede har foretatt en vurdering av erververens omdømme, hvilken 

myndighet som foretok den, og dokumentasjon på resultatet.  
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c) Opplysninger om den aktuelle erververens nåværende finansielle stilling, herunder opplysninger om inntektskilder, 

eiendeler og forpliktelser samt sikkerhetsstillelser og garantier som er gitt eller mottatt. 

d) En beskrivelse av den aktuelle erververens forretningsvirksomhet. 

e) Finansiell informasjon, herunder kredittvurderinger og offentlig tilgjengelige rapporter om foretak som kontrolleres eller 

ledes av den aktuelle erververen, og eventuelt om den aktuelle erververen. 

f) En beskrivelse av den aktuelle erververens finansielle og ikke-finansielle interesser i eller relasjoner til 

1) andre aktuelle aksjeeiere i målforetaket, 

2) enhver person som har rett til å utøve stemmeretter i målforetaket i ett eller flere av følgende tilfeller: 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart som har inngått en avtale med nevnte person eller enhet, der de ved 

samordnet bruk av sin stemmerett forplikter seg til å føre en langsiktig, felles politikk når det gjelder forvaltningen 

av det aktuelle målforetaket. 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart i henhold til en avtale som er inngått med nevnte person eller enhet om 

en midlertidig overdragelse av de aktuelle stemmerettene mot vederlag. 

— Stemmeretter knyttet til aksjer som er deponert som sikkerhet hos nevnte person eller enhet, forutsatt at personen 

eller enheten kontrollerer stemmerettene og erklærer at den har til hensikt å utøve dem. 

— Stemmeretter som er knyttet til aksjer som nevnte person eller enhet har evigvarende rettighet til. 

— Stemmeretter som innehas eller kan utøves i henhold til de første fire strekpunktene i bokstav f) punkt 2), av et 

foretak som kontrolleres av nevnte person eller enhet. 

— Stemmeretter som er knyttet til aksjer deponert hos nevnte person eller enhet, og som personen eller enheten kan 

utøve etter eget skjønn, i mangel av særlig instruks fra aksjeeierne. 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart i eget navn på vegne av nevnte person eller enhet. 

— Stemmeretter som nevnte person eller enhet kan utøve ved fullmakt når personen eller enheten kan utøve 

stemmerettene etter eget skjønn, i mangel av særlige instrukser fra aksjeeierne, 

3) ethvert medlem av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet i samsvar med relevant nasjonal lovgivning, eller av 

målforetakets øverste ledelse, 

4) målforetaket selv og dets konsern. 

g) Opplysninger om andre av den aktuelle erververens interesser eller aktiviteter som kan være i konflikt med målforetakets, 

og mulige løsninger for å håndtere disse interessekonfliktene. 

Ved anvendelsen av bokstav f) skal kredittransaksjoner, garantier og sikkerhetsstillelser anses som del av de finansielle 

interessene, mens familieforhold eller nære relasjoner skal anses som del av de ikke-finansielle interessene. 

Artikkel 5 

Ytterligere opplysninger dersom den aktuelle erververen er en juridisk person 

1. En aktuell erverver som er en juridisk person, skal også gi målforetakets vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

a) Opplysninger om den aktuelle erververen, om personer som faktisk leder den aktuelle erververens forretningsvirksomhet, 

om foretak under den aktuelle erververens kontroll og om aksjeeiere som har betydelig innflytelse på den aktuelle 

erververen, som angitt i bokstav e). Opplysningene skal omfatte følgende: 

1) Opplysninger fra strafferegistre eller om strafferettslig etterforskning eller rettergang, relevante sivilrettslige og 

administrative saker eller disiplinære tiltak, herunder diskvalifisering som styremedlem, konkurs, insolvens eller 

lignende behandling, i form av et offisielt dokument eller et annet tilsvarende dokument.  



Nr. 13/1750 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

2) Opplysninger om pågående granskinger, håndhevingstiltak, sanksjoner eller andre håndhevingsbeslutninger overfor den 

aktuelle erververen, som kan gis ved en forsikring på ære og samvittighet. 

3) Avslag på registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens til å utøve forretnings- eller yrkesvirksomhet, tilbaketrekking, 

tilbakekalling eller oppheving av slik registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens, eller utestenging etter beslutning 

fra et reguleringsorgan eller offentlig organ eller fra et bransjeorgan eller en yrkessammenslutning. 

4) Oppsigelse fra en stilling, et tillitsverv, et  tillitsforhold eller tilsvarende for personer som faktisk leder den aktuelle 

erververens forretningsvirksomhet, og for aksjeeiere som har betydelig innflytelse på den aktuelle erververen. 

b) Opplysninger om hvorvidt en annen tilsynsmyndighet allerede har foretatt en omdømmevurdering av erververen eller 

personen som leder erververens forretningsvirksomhet, hvilken myndighet som foretok den, og dokumentasjon på 

resultatet. 

c) En beskrivelse av de finansielle og ikke-finansielle interessene eller relasjonene som den aktuelle erververen eller eventuelt 

det konsernet den aktuelle erververen tilhører, og de personene som faktisk leder forretningsvirksomheten, har i/til 

1) andre aktuelle aksjeeiere i målforetaket, 

2) enhver person som har rett til å utøve stemmeretter i målforetaket i ett eller flere av følgende tilfeller eller i en 

kombinasjon av dem: 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart som har inngått en avtale med nevnte person eller enhet, der de ved 

samordnet bruk av sin stemmerett forplikter seg til å føre en langsiktig, felles politikk når det gjelder forvaltningen 

av det aktuelle målforetaket. 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart i henhold til en avtale som er inngått med nevnte person eller enhet om 

en midlertidig overdragelse av de aktuelle stemmerettene mot vederlag. 

— Stemmeretter knyttet til aksjer som er deponert som sikkerhet hos nevnte person eller enhet, forutsatt at personen 

eller enheten kontrollerer stemmerettene og erklærer at den har til hensikt å utøve dem. 

— Stemmeretter som er knyttet til aksjer som nevnte person eller enhet har evigvarende rettighet til. 

— Stemmeretter som innehas eller kan utøves i henhold til de første fire strekpunktene i bokstav c) punkt 2), av et 

foretak som kontrolleres av nevnte person eller enhet. 

— Stemmeretter som er knyttet til aksjer deponert hos nevnte person eller enhet, og som personen eller enheten kan 

utøve etter eget skjønn, i mangel av særlig instruks fra aksjeeierne. 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart i eget navn på vegne av nevnte person eller enhet. 

— Stemmeretter som nevnte person eller enhet kan utøve ved fullmakt når personen eller enheten kan utøve 

stemmerettene etter eget skjønn, i mangel av særlige instrukser fra aksjeeierne, 

3) ethvert medlem av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet eller av målforetakets øverste ledelse, 

4) målforetaket selv og det konsernet det tilhører. 

d) Opplysninger om andre av den aktuelle erververens interesser eller aktiviteter som kan være i konflikt med målforetakets, 

og mulige løsninger for å håndtere disse interessekonfliktene. 

e) Den aktuelle erververens aksjeeierstruktur, med navnene på alle aksjeeiere som har betydelig innflytelse, og deres 

respektive andel av kapital og stemmeretter, herunder opplysninger om eventuelle aksjeeieravtaler. 

f) Dersom den aktuelle erververen inngår i et konsern som et datterforetak eller et morforetak, et detaljert organisasjonskart 

for hele foretaksstrukturen og opplysninger om andelen av kapital og stemmeretter for aksjeeiere som har betydelig 

innflytelse på konsernforetakene, og om konsernforetakenes aktuelle virksomhet.  
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g) Dersom den aktuelle erververen inngår i et konsern som et datterforetak eller et morforetak, opplysninger om forholdet 

mellom konsernets finansielle og ikke-finansielle enheter. 

h) Opplysninger om alle kredittinstitusjoner, forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, innretninger for kollektiv investering og 

deres forvaltere eller verdipapirforetak som inngår i konsernet, og navnene på de relevante tilsynsmyndighetene. 

i) Lovpålagte finansregnskap på foretaksnivå og eventuelt på konsern- eller delkonsernnivå for de siste tre regn-

skapsperiodene. Dersom disse finansregnskapene blir revidert eksternt, skal den aktuelle erververen framlegge dem slik de 

er godkjent av den eksterne revisoren. De lovpålagte finansregnskapene skal omfatte 

1) balansen, 

2) resultatregnskapet, 

3) årsrapporter og finansielle vedlegg samt alle andre dokumenter som er registrert i relevant register eller hos relevant 

myndighet på det territoriet som er relevant for den aktuelle erververen. 

j) Eventuelle opplysninger om den aktuelle erververens kredittvurderinger og den samlede kredittvurderingen for konsernet. 

Ved anvendelsen av bokstav c) skal kredittransaksjoner, garantier og sikkerhetsstillelser anses som del av de finansielle 

interessene, mens familieforhold eller nære relasjoner skal anses som del av de ikke-finansielle interessene. 

Ved anvendelsen av bokstav i), dersom den aktuelle erververen er et nyetablert foretak, skal den aktuelle erververen i stedet for 

lovpålagte finansregnskap framlegge for målforetakets vedkommende myndighet prognostisert balanse og prognostisert 

resultatregnskap for de første tre regnskapsårene, herunder forutsetningene som brukes. 

2. Dersom den aktuelle erververen er en juridisk person med registrert hovedkontor i en tredjestat, skal den aktuelle 

erververen gi målforetakets vedkommende myndighet følgende tilleggsopplysninger: 

a) Et bevis på godt omdømme eller et tilsvarende dokument fra de berørte utenlandske vedkommende myndighetene som 

gjelder den aktuelle erververen. 

b) En erklæring fra berørte utenlandske vedkommende myndigheter om at det ikke foreligger noen hindringer eller 

begrensninger for framlegging av opplysninger som er nødvendige for tilsynet med målforetaket. 

c) Generelle opplysninger om lovgivningen i nevnte tredjestat som gjelder for den aktuelle erververen. 

3. Dersom den aktuelle erververen er et statseid fond, skal den aktuelle erververen gi målforetakets vedkommende 

myndighet følgende tilleggsopplysninger: 

a) Navnet på departementet eller myndigheten som er ansvarlig for å fastsette fondets investeringsretningslinjer. 

b) Nærmere opplysninger om investeringsretningslinjer og eventuelle investeringsbegrensninger. 

c) Navnet på og stillingen til enkeltpersoner som har ansvar for å treffe investeringsbeslutninger for fondet, samt opplysninger 

om kvalifiserende eierandeler eller innflytelse omhandlet i artikkel 11 nr. 2 som nevnte departement eller myndighet utøver 

på fondets daglige virksomhet og på målforetaket. 

Artikkel 6 

Opplysninger om de personene som faktisk kommer til å lede målforetakets forretningsvirksomhet 

Den aktuelle erververen skal gi målforetakets vedkommende myndighet følgende opplysninger om omdømmet og erfaringen til 

enhver person som faktisk kommer til å lede målforetakets forretningsvirksomhet som følge av det planlagte ervervet: 

a) Personlige opplysninger, blant annet personens navn, fødselsdato og fødested, adresse, kontaktopplysninger og personlig 

nasjonalt identifikasjonsnummer, dersom det finnes. 

b) Den stillingen personen er utpekt til eller vil bli utpekt til.  
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c) Et detaljert curriculum vitae som viser relevant utdanning, yrkesrettet opplæring og yrkeserfaring, herunder navn på alle 

organisasjoner som personen har arbeidet for, arten og varigheten av vedkommendes funksjoner, særlig når det gjelder 

arbeidsoppgaver innenfor samme område som den stillingen det søkes om, og dokumentasjon om personens erfaring, f.eks. 

en liste over referanser, herunder kontaktopplysninger og anbefalingsbrev. For stillinger som vedkommende person har hatt 

de siste ti årene, skal beskrivelsen inneholde nærmere opplysninger om delegert myndighet, intern beslutningsmyndighet og 

områder av virksomheten som personen har hatt ansvar for. Dersom personens curriculum vitae omfatter annen relevant 

erfaring, herunder deltaking i ledelsesorganer, skal det angis. 

d) Opplysninger som omfatter følgende: 

1) Opplysninger fra strafferegistre eller om strafferettslig etterforskning eller rettergang, relevante sivilrettslige og 

administrative saker eller disiplinære tiltak, herunder diskvalifisering som styremedlem, konkurs, insolvens eller 

lignende behandling, i form av et offisielt dokument eller et annet tilsvarende dokument. 

2) Opplysninger om pågående granskinger, håndhevingstiltak, sanksjoner eller andre håndhevingsbeslutninger, som kan 

gis ved en forsikring på ære og samvittighet. 

3) Avslag på registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens til å utøve forretnings- eller yrkesvirksomhet, tilbaketrekking, 

tilbakekalling eller oppheving av slik registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens, eller utestenging etter beslutning 

fra et reguleringsorgan eller offentlig organ eller fra et bransjeorgan eller en yrkessammenslutning. 

4) Oppsigelse fra en stilling, et tillitsverv, et tillitsforhold eller tilsvarende. 

e) Opplysninger om hvorvidt en annen tilsynsmyndighet allerede har foretatt en vurdering av omdømmet til personen som 

leder forretningsvirksomheten, hvilken myndighet som foretok den, og dokumentasjon på resultatet. 

f) En beskrivelse av personens og hans/hennes nære slektningers finansielle og ikke-finansielle interesser i eller relasjoner til 

medlemmer av ledelsesorganet, personer med nøkkelfunksjoner i samme institusjon, morinstitusjonen og datterselskaper 

eller aksjeeiere. 

g) Hvor mye tid, angitt per år eller per måned, som minst vil bli avsatt til utførelsen av personens funksjoner i foretaket. 

h) En liste over personens nåværende styreverv og lederstillinger. 

Ved anvendelsen av bokstav f) skal kredittransaksjoner, andelsbeholdning, garantier og sikkerhetsstillelser anses som del av de 

finansielle interessene, mens familieforhold eller nære relasjoner skal anses som del av de ikke-finansielle interessene. 

Artikkel 7 

Opplysninger om det planlagte ervervet 

Den aktuelle erververen skal gi følgende opplysninger om det planlagte ervervet til målforetakets vedkommende myndighet: 

a) Identifikasjon av målforetaket. 

b) Nærmere opplysninger om den aktuelle erververens hensikter med det planlagte ervervet, herunder strategisk investering 

eller porteføljeinvestering. 

c) Opplysninger om aksjer i målforetaket som den aktuelle erververen eier eller planlegger å eie henholdsvis før og etter det 

planlagte ervervet, herunder 

1) antallet og arten av aksjer og aksjenes pålydende verdi, 

2) prosentandelen av den samlede kapitalen i målforetaket som de aksjene som den aktuelle erververen eier eller 

planlegger å eie, utgjør henholdsvis før og etter det planlagte ervervet, 

3) andelen av de samlede stemmerettene i målforetaket som de aksjene som den aktuelle erververen eier eller planlegger å 

eie, utgjør henholdsvis før og etter det planlagte ervervet, dersom denne er forskjellig fra kapitalandelen i målforetaket, 

4) markedsverdien i euro og i lokal valuta av målforetakets aksjer som den aktuelle erververen eier eller planlegger å eie 

henholdsvis før og etter det planlagte ervervet.  
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d) En beskrivelse av eventuelle handlinger samordnet med andre parter, herunder bidrag fra disse andre partene til 

finansieringen av det planlagte ervervet, former for deltaking i de finansielle ordningene for det planlagte ervervet og 

framtidige organisatoriske ordninger i forbindelse med det planlagte ervervet. 

e) Innholdet i de aksjeeieravtalene som det er planlagt å inngå med andre aksjeeiere i forbindelse med målforetaket. 

f) Den foreslåtte kjøpsprisen og kriteriene som anvendes ved fastsettelse av denne prisen, og dersom det er forskjell mellom 

markedsverdien og den foreslåtte kjøpsprisen, en forklaring på hvorfor. 

Artikkel 8 

Opplysninger om den nye planlagte konsernstrukturen og dens innvirkning på tilsynet 

1. Dersom den aktuelle erververen er en juridisk person, skal denne gi målforetakets vedkommende myndighet en analyse av 

omfanget av det konsoliderte tilsynet med konsernet som målforetaket vil tilhøre etter det planlagte ervervet. Denne analysen 

skal omfatte opplysninger om hvilke konsernforetak som vil bli omfattet av kravet om konsolidert tilsyn, og på hvilket nivå i 

konsernet dette kravet vil gjelde på konsolidert eller delkonsolidert grunnlag. 

2. Den aktuelle erververen skal også gi målforetakets vedkommende myndighet en analyse av virkningene av det planlagte 

ervervet på målforetakets evne til fortsatt å gi sin tilsynsmyndighet aktuelle og nøyaktige opplysninger, bl.a. som følge av den 

aktuelle erververens nære forbindelser til målforetaket. 

Artikkel 9 

Opplysninger om finansiering av det planlagte ervervet 

Den aktuelle erververen skal gi målforetakets vedkommende myndighet en detaljert forklaring når det gjelder de spesifikke 

finansieringskildene for det planlagte ervervet, herunder 

a) nærmere opplysninger om bruken av private økonomiske midler og disse midlenes opprinnelse og tilgjengelighet, herunder 

eventuelle relevante underlagsdokumenter som beviser overfor vedkommende myndighet at det planlagte ervervet ikke 

innebærer noe forsøk på hvitvasking av penger, 

b) nærmere opplysninger om de midlene som anvendes for å betale det planlagte ervervet, og om nettverket som brukes for å 

overføre midlene, 

c) nærmere opplysninger om tilgang til kapitalkilder og finansmarkeder, herunder opplysninger om finansielle instrumenter 

som skal utstedes, 

d) opplysninger om bruk av lånte midler, herunder navnet på berørte långivere og nærmere opplysninger om fasiliteter som er 

bevilget, herunder løpetider, vilkår, sikkerhetsstillelser og garantier, sammen med opplysninger om hvilke inntektskilder 

som skal benyttes til å tilbakebetale disse lånene, og opprinnelsen til de lånte midlene dersom långiveren ikke er en 

finansinstitusjon som er underlagt tilsyn, 

e) opplysninger om eventuelle finansielle ordninger med andre aksjeeiere i målforetaket, 

f) opplysninger om eiendeler som tilhører den aktuelle erververen eller målforetaket, og som skal selges for å bidra til å 

finansiere det planlagte ervervet, samt vilkårene for salg, herunder pris, vurdering, nærmere opplysninger om eiendelenes 

kjennetegn og opplysninger om når og hvordan eiendelene er ervervet. 

Artikkel 10 

Tilleggsopplysninger for kvalifiserende eierandeler på opptil 20 % 

Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på opptil  

20 %, skal den aktuelle erververen framlegge et strategidokument for målforetakets vedkommende myndighet som inneholder 

følgende opplysninger: 

a) I hvilket tidsrom den aktuelle erververen har til hensikt å beholde sine andeler etter det planlagte ervervet, og den planlagte 

erververens eventuelle intensjoner om å øke, redusere eller opprettholde nivået på sin beholdning i overskuelig framtid.  
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b) En angivelse av den aktuelle erververens hensikter med målforetaket, herunder hvorvidt erververen har til hensikt å utøve 

noen form for kontroll over målforetaket, og eventuelt bakgrunnen for dette. 

c) Opplysninger om den aktuelle erververens finansielle stilling, og om denne er beredt til å støtte målforetaket med 

tilleggskapital dersom dette er nødvendig for å utvikle dets virksomhet eller i tilfelle av økonomiske vanskeligheter. 

Artikkel 11 

Tilleggskrav for kvalifiserende eierandeler mellom 20 % og 50 % 

1. Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

mellom 20 % og 50 %, skal den aktuelle erververen framlegge et strategidokument for målforetakets vedkommende myndighet 

som inneholder følgende opplysninger: 

a) Alle opplysningene nevnt i artikkel 10. 

b) Nærmere opplysninger om den innflytelsen den aktuelle erververen har til hensikt å utøve på målforetakets finansielle 

stilling, herunder utbyttepolitikken, den strategiske utviklingen og ressursfordelingen. 

c) En beskrivelse av den aktuelle erververens hensikter og forventninger på mellomlang sikt når det gjelder målforetaket, som 

skal omfatte alle elementene nevnt i artikkel 12 nr. 2 og 3. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal opplysningene omhandlet i nevnte nummer også framlegges for målforetakets vedkommende 

myndighet av en planlagt erverver som nevnt i artikkel 10 dersom den innflytelsen som utøves gjennom den planlagte 

erververens andeler, basert på en omfattende vurdering av målforetakets aksjeeierstruktur, ville tilsvare den innflytelsen som 

utøves gjennom andelsbeholdning på mellom 20 % og 50 %. 

Artikkel 12 

Tilleggskrav for kvalifiserende eierandeler på 50 % eller mer 

1. Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 50 % 

eller mer, eller til at målforetaket blir dets datterforetak, skal den aktuelle erververen framlegge for målforetakets 

vedkommende myndighet en forretningsplan som skal omfatte en strategisk utviklingsplan, målforetakets estimerte finansregn-

skap og opplysninger om virkningen av ervervet på foretaksstyringen og den overordnede organisasjonsstrukturen i 

målforetaket. 

2. Den strategiske utviklingsplanen nevnt i nr. 1 skal i generelle vendinger angi hovedmålene med det planlagte ervervet og 

de viktigste metodene for å nå dem, blant annet følgende: 

a) Det overordnede målet med det planlagte ervervet. 

b) Økonomiske mål på mellomlang sikt som kan angis som avkastning på egenkapital, nytte-kostnadsforhold, resultat per 

aksje eller på andre relevante måter. 

c) Mulig omlegging av virksomhet, produkter og kundemålgrupper og en eventuell omfordeling av midler eller ressurser som 

forventes å påvirke målforetaket. 

d) Generelle prosesser for å inkludere og integrere målforetaket i den planlagte erververens konsernstruktur, herunder en 

beskrivelse av de viktigste vekselvirkningene som søkes oppnådd med andre foretak i konsernet, samt en beskrivelse av 

retningslinjene som gjelder for konserninterne forbindelser. 

3. Dersom den aktuelle erververen er et foretak som er godkjent og underlagt tilsyn i Unionen, skal opplysninger om de 

særskilte avdelingene innenfor konsernstrukturen som påvirkes av det planlagte ervervet, være tilstrekkelige til å oppfylle 

opplysningskravet i bokstav d). 

4. Målforetakets estimerte finansregnskap nevnt i nr. 1 skal både på individuelt og konsolidert grunnlag omfatte følgende for 

en referanseperiode på tre år: 

a) En prognostisert balanse og et prognostisert resultatregnskap. 

b) En prognostisert beregning av kapitalkrav og kapitaldekning.  
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c) Opplysninger om størrelsen på risikoeksponeringer, herunder kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko samt andre 

relevante risikoer. 

d) En prognose for konserninterne transaksjoner. 

5. De virkningene av ervervet på foretaksstyringen og den overordnede organisasjonsstrukturen i målforetaket som er nevnt i 

nr. 1, skal omfatte virkningen på 

a) sammensetningen av og oppgavene til administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet og de viktigste komiteene som er 

opprettet av slike beslutningsorganer, herunder forvaltningskomiteen, risikokomiteen, revisjonskomiteen og godtgjørings-

komiteen, sammen med opplysninger om de personene som vil bli utpekt til å lede virksomheten, 

b) administrasjons- og regnskapsrutiner og internkontroller, herunder endringer i rutiner og systemer for regnskapsføring, 

internrevisjon, etterlevelse av bestemmelser om bekjempelse av hvitvasking av penger og risikostyring, og utpekingen av 

nøkkelfunksjoner som internrevisor, ansvarlig for regeletterlevelse og ansvarlig for risikostyring, 

c) IT-systemene som helhet og deres organisasjon, herunder enhver endring som gjelder retningslinjene for utkontraktering av 

IT-tjenester, dataflytskjemaet, intern og ekstern programvare som brukes, og de viktigste rutinene og verktøyene for data- 

og systemsikkerhet, f.eks. reservekopiering, beredskapsplaner og revisjonsspor, 

d) retningslinjene for utkontraktering, herunder opplysninger om de berørte områdene, utvelging av tjenesteytere og de 

respektive rettighetene og pliktene til partene i utkontrakteringskontrakten, f.eks. revisjonsordninger og kvaliteten på den 

tjenesten som forventes fra tilbyderen, 

e) alle andre relevante opplysninger om virkningen av ervervet på foretaksstyringen og den overordnede organisasjons-

strukturen i målforetaket, herunder enhver endring som gjelder aksjeeiernes stemmeretter. 

Artikkel 13 

Reduserte opplysningskrav 

1. Dersom den aktuelle erververen er et foretak som er godkjent og underlagt tilsyn i Unionen, og målforetaket oppfyller 

kriteriene i nr. 2, skal den aktuelle erververen som unntak fra nr. 2 gi følgende opplysninger til målforetakets vedkommende 

myndighet: 

a) Dersom den aktuelle erververen er en fysisk person: 

1) Opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 1. 

2) Opplysningene nevnt i artikkel 4 bokstav c)–g). 

3) Opplysningene nevnt i artikkel 6, 7 og 9. 

4) Opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 1. 

5) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

opptil 20 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 10. 

6) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

mellom 20 % og 50 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 11. 

b) Dersom den aktuelle erververen er en juridisk person: 

1) Opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 2. 

2) Opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c)–j) og, dersom det er relevant, opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 3. 

3) Opplysningene nevnt i artikkel 6, 7 og 9. 

4) Opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 1. 

5) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

opptil 20 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 10. 

6) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

mellom 20 % og 50 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 11. 

c) Dersom den aktuelle erververen er en trust: 

1) Opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 3. 

2) Dersom det er relevant, opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 3. 
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3) Opplysningene nevnt i artikkel 6, 7 og 9. 

4) Opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 1. 

5) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

opptil 20 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 10. 

6) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

mellom 20 % og 50 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 11. 

2. Målforetaket nevnt i nr. 1 skal oppfylle følgende kriterier: 

a) Det oppbevarer ikke kundemidler. 

b) Det har ikke tillatelse til investeringstjenestene og investeringsvirksomheten «handel for egen regning» eller 

«fulltegningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller plassering av finansielle instrumenter på grunnlag av en fast 

forpliktelse» nevnt i nr. 3 og 6 i avsnitt A i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF. 

c) Dersom det har tillatelse til å yte investeringstjenesten «porteføljeforvaltning» som nevnt i nr. 4 i avsnitt A i vedlegg I til 

direktiv 2004/39/EF, skal de eiendelene som foretaket forvalter, være på under 500 millioner euro. 

3. Dersom den planlagte erververen nevnt i nr. 1 er blitt vurdert av målforetakets vedkommende myndighet i løpet av de 

seneste to årene med hensyn til opplysningene nevnt i artikkel 4 og 5, skal denne planlagte erververen bare gi de opplysningene 

som har endret seg siden forrige vurdering. 

Dersom den planlagte erververen i samsvar med første ledd bare gir de opplysningene som har endret seg siden forrige 

vurdering, skal den planlagte erververen undertegne en erklæring der målforetakets vedkommende myndighet underrettes om at 

det ikke er nødvendig å oppdatere resten av opplysningene. 

Artikkel 14 

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 11. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


