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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/979 

av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og 

klassifisering av prospekter, annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter og for meldingsportalen, og 

om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 og delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2016/301(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal 

offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 

2003/71/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 13, artikkel 21 nr. 12, artikkel 21 nr. 13, artikkel 22 nr. 9, artikkel 23 nr. 7 og artikkel  

25 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget bør inneholde de finansielle nøkkeltallene som gir 

investorer en kortfattet oversikt over utstederens eiendeler, forpliktelser og lønnsomhet, samt annen finansiell 

nøkkelinformasjon som er relevant når investorer foretar en foreløpig vurdering av utstederens finansielle resultater og 

finansielle stilling. For å sikre at denne informasjonen er kortfattet og relevant, er det derfor nødvendig å identifisere et  

begrenset antall opplysninger, spesifisere deres utforming og tilpasse den finansielle informasjonen slik at det tas hensyn 

til ulike typer utstedere og verdipapirer. 

2) For å unngå at investorer villedes, bør utstederne ha rett til å ta med særlige tilleggsopplysninger, herunder alternative 

ytelsesindikatorer, dersom de anser at de obligatoriske opplysningene ikke gir et klart bilde av deres resultater og 

finansielle stilling. For å sikre at investorene legger størst vekt på de tallene som kommer fra finansregnskapet, bør 

alternative ytelsesindikatorer ikke gis en mer framtredende plass i prospektet enn de tallene som er hentet fra den 

historiske finansielle informasjonen. 

3) For å redusere utstedernes kostnader knyttet til overholdelse og deres administrative byrder bør den finansielle 

nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget, herunder ytterligere poster og alternative ytelsesindikatorer, gjengi de 

opplysningene som gis i prospektets hoveddel. 

4) Den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget bør tilpasses til utstederens økonomiske virksomhet, dens 

industrisektor, de viktigste postene i dens finansregnskap og den typen verdipapirer som utstedes eller tilbys. Det er 

imidlertid ikke mulig å fastsette spesifikke maler for alle typer utstedere.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 21.6.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 188/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 12.9.2019,  

s. 3. 

(1) EUT L 168 av 30.6.2017, s. 12. 
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5) Dersom historisk finansiell informasjon som inngår i prospektet, omarbeides som følge av vesentlige feil i finans-

regnskapet eller endringer i regnskapsstandarder, bør den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget 

gjenspeile denne omarbeidede historiske finansielle informasjonen for å unngå at investorer villedes, og for å sikre 

samsvar med informasjonen i prospektet 

6) Dersom en utsteder har en kompleks finansiell historie, bør den, når det er relevant, framlegge både sin egen finansielle 

informasjon og den finansielle informasjonen som gjelder en eller flere andre enheter, i et eget avsnitt i prospekt-

sammendraget. 

7) Investorene har behov for å vite hvilke opplysninger som utgjør en del av prospektet, og hvem et offentlig tilbud om 

verdipapirer er rettet til. Dersom prospektet inneholder hyperlenker, bør investorene derfor underrettes om at med 

unntak av opplysninger som er innlemmet ved henvisning, utgjør opplysningene på de tilknyttede nettstedene ikke en 

del av prospektet og er ikke kontrollert eller godkjent av vedkommende myndighet. Videre bør det fastsettes tiltak for å 

hindre at nettsteder som brukes for å offentliggjøre prospekter, henvender seg til personer som er bosatt i medlemsstater 

eller tredjestater der det offentlige tilbudet om verdipapirer ikke finner sted, f.eks. ved tilføyelse av en merknad på 

nettstedet om hvem tilbudet er rettet til. 

8) Rapportering og offentliggjøring av data i et elektronisk og maskinleselig format gjør det enklere å bruke og utveksle 

slike data på en effektiv måte. Listen over datafeltene som skal rapporteres til Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) med sikte på klassifisering av prospekter, bør derfor fastsettes, og det bør kreves 

bruk av maler i XML-format for å sikre at slike felter er maskinleselige. Listen over data bør være tilstrekkelig 

omfattende til å sikre at ESMA oppfyller sitt mandat i henhold til artikkel 47 i forordning (EU) 2017/1129 med hensyn 

til å offentliggjøre en årlig rapport med statistikk over godkjente og meldte prospekter i Unionen og en analyse av 

utviklingstrekk, idet det tas hensyn til ulike typer utstedere og utstedelser. 

9) For å unngå at ikke-profesjonelle investorer villedes i forbindelse med markedsføringen av verdipapirer ved offentlige 

tilbud eller opptak til handel på et regulert marked, bør en annonse ikke skape inntrykk av at den er den viktigste 

informasjonskilden. Av den grunn og for å unngå at de forveksles med prospektet, bør annonser ikke være for lange. 

10) Annonser om et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked kan bli unøyaktige eller 

villedende dersom det oppstår en betydelig ny omstendighet, en vesentlig feil eller en vesentlig unøyaktighet knyttet til 

opplysningene i det gjeldende prospektet. Det bør fastsettes krav for å sikre at annonser endres uten unødig opphold 

dersom de blir unøyaktige eller villedende på grunn av en slik ny omstendighet, vesentlig feil eller vesentlig 

unøyaktighet. 

11) For at investorene skal kunne treffe en velfundert investeringsbeslutning, bør opplysningene i annonser ikke framstilles 

på en ubalansert måte, for eksempel ved at negative sider ved opplysningene framstilles på en mindre framtredende 

måte enn de positive sidene. 

12) Ettersom alternative ytelsesindikatorer kan påvirke investeringsbeslutninger uforholdsmessig mye, bør det heller ikke 

tillates at opplysninger om et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked som 

formidles utenfor prospektet, inneholder slike indikatorer, med mindre de inngår i prospektets hoveddel. 

13) Vedkommende myndigheter i vertsstatene kontrollerer ikke prospekter. For å sikre at investorer i vertsstater har 

tilstrekkelig vern, bør vedkommende myndighet i vertsstaten når den anmoder om bistand fra vedkommende myndighet 

i hjemstaten, formidle de opplysningene som er relevante for vedkommende myndighet i hjemstaten i forbindelse med 

vurderingen av om annonsen er i samsvar med prospektets innhold. Slik formidling bør finne sted innen rimelig tid, slik 

at det sikres at investorer i vertsstater ikke blir skadelidende fordi vedkommende myndigheter i vertsstaten ikke 

kontrollerer prospekter, og at de har tilstrekkelig tid til å analysere det underliggende offentlige tilbudet. Vedkommende 

myndighet i vertsstaten bør informeres i det omfanget som er nødvendig for at den skal kunne føre kontroll med at  

annonsering skjer i samsvar med bestemmelsene i myndighetens jurisdiksjon.  
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14) For å sikre en ensartet anvendelse av forordning (EU) 2017/1129 og for å ta hensyn til den tekniske utviklingen på 

finansmarkedene er det nødvendig å angi nærmere hvilke situasjoner som krever offentliggjøring av tillegg til 

prospektet. Det er ikke mulig å identifisere alle situasjoner der det kreves et tillegg til prospektet, ettersom dette kan 

avhenge av utstederen og de aktuelle verdipapirene. Det bør derfor angis minstekrav til situasjoner der det kreves et 

tillegg til prospektet. 

15) Reviderte årsregnskaper er avgjørende for investorene når de treffer investeringsbeslutninger. For å sikre at investorene 

baserer sine investeringsbeslutninger på den nyeste finansielle informasjonen, er det nødvendig å kreve at det 

offentliggjøres et tillegg som inneholder nytt revidert årsregnskap for utstedere av egenkapitalinstrumenter og utstedere 

av underliggende aksjer når depotbevis offentliggjøres etter at prospektet ble godkjent. 

16) Ettersom resultatprognoser og resultatestimater kan påvirke en investeringsbeslutning, er det nødvendig å offentliggjøre 

et tillegg som inneholder eventuelle endringer av implisitte eller eksplisitte tall som utgjør resultatprognoser eller 

resultatestimater eller danner grunnlag for tilbakekalling av en resultatprognose eller et resultatestimat, som allerede 

inngår i prospektet. Av samme grunn er det, når det gjelder egenkapitalinstrumenter og depotbevis, også nødvendig å 

utarbeide et tillegg til prospektet når nye resultatprognoser eller resultatestimater offentliggjøres før utgangen av 

tilbudsperioden eller før opptaket til handel. 

17) Opplysninger om identiteten til de største aksjeeierne eller et eventuelt foretak som utøver kontroll over utstederen, er 

avgjørende for å kunne foreta en velfundert vurdering av utstederen. Endring av kontrollen over utstederen er imidlertid 

av særlig stor betydning når tilbudet gjelder egenkapitalinstrumenter, som vanligvis er mer prisfølsomme i forbindelse 

med endring av utstedere. Det bør derfor offentliggjøres et tillegg når det skjer en endring av kontrollen over en utsteder 

av egenkapitalinstrumenter eller en utsteder av underliggende aksjer for depotbevis. 

18) Det er viktig at potensielle investorer som vurderer et tilbud om egenkapitalinstrumenter, kan sammenligne vilkårene i 

et slikt tilbud med kursen eller ombyttingsvilkårene i et eventuelt offentlig overtakelsestilbud som framsettes i 

tilbudsperioden. Resultatet av et offentlig overtakelsestilbud er av betydning for investeringsbeslutningen ettersom 

investorene har behov for å vite om overtakelsen innebærer en endring av kontrollen over utstederen eller ikke. Det er 

derfor nødvendig å offentliggjøre et tillegg for ethvert nytt offentlig overtakelsestilbud. 

19) Dersom erklæringen om arbeidskapital ikke lenger er gyldig, kan investorene ikke treffe en fullstendig velfundert 

investeringsbeslutning om utstederens finansielle stilling. Investorene bør ha mulighet til å revurdere sine investerings-

beslutninger i lys av nye opplysninger om utstederens mulighet for tilgang til kontanter og andre tilgjengelige likvide 

midler for å oppfylle sine forpliktelser. Det er derfor nødvendig med et tillegg. 

20) Etter at et prospekt er godkjent, kan en utsteder eller tilbyder beslutte å t ilby verdipapirene i andre medlemsstater enn 

dem som er nevnt i prospektet, eller å søke om opptak av verdipapirene til handel på regulerte markeder i andre 

medlemsstater enn dem som er fastsatt i prospektet. Opplysninger om slike tilbud og opptak til handel er viktige for 

investorens vurdering av visse aspekter ved utstederens verdipapirer, og det er derfor hensiktsmessig å kreve et tillegg i 

slike tilfeller. 

21) Foretakets finansielle stilling eller dets virksomhet vil sannsynligvis bli påvirket av en bet ydelig finansiell forpliktelse. 

Investorene bør derfor ha rett til å motta ytterligere opplysninger om følgene av en slik forpliktelse i et tillegg til 

prospektet. 

22) En økning i det samlede nominelle beløpet for et emisjonsprogram gir opplysninger om utstederens økte behov for 

finansiering eller om en økning i etterspørselen etter utstederens verdipapirer. I et slikt tilfelle bør et tillegg til prosp ektet 

offentliggjøres.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1889 

 

 

23) Gjennom meldingsportalen bør berørte vedkommende myndigheter til rett tid motta prospektet og tilhørende data, 

sammen med et godkjenningsbevis som viser at prospektet er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) 2017/1129. 

ESMA bør sikre at meldingsportalen ivaretar sikkerheten og integriteten til opplysningene som utveksles mellom 

vedkommende myndigheter. Vedkommende myndigheter er fortsatt ansvarlige for framleggingen av slike opplysninger. 

For at meldingsportalen skal fungere på en smidig og rask måte, er det nødvendig å spesifisere de tilhørende dataene 

som skal lastes opp til denne meldingsportalen. 

24) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt 

innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte 

forordning. ESMA har ikke rådspurt denne interessentgruppen om utkastet til tekniske reguleringsstandarder for de 

tekniske ordningene for meldingsportalen, ettersom disse ordningene bare berører ESMA og nasjonale vedkommende 

myndigheter. 

25) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

26) Ettersom denne forordningen erstatter delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014(3) og delegert kommisjons-

forordning (EU) 2016/301(4), blir disse delegerte forordningene foreldet og bør derfor oppheves. 

27) Ettersom denne forordningen utfyller bestemmelsene i forordning (EU) 2017/1129, bør dens anvendelse utsettes til 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/1129. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

FINANSIELL NØKKELINFO RMASJO N I PRO SPEKTSAMMENDRAGET 

AVSNITT 1 

Innholdet i den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget 

Artikkel 1 

Minstekrav til innholdet i den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget 

1. Den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget skal bestå av den finansielle informasjonen fastsatt i 

vedleggene til delegert kommisjonsforordning 2019/980(5). 

2. Dersom opplysninger som er omhandlet i de relevante tabellene i vedlegg I–VI til denne forordningen, ikke inngår i 

utstederens finansregnskap, skal utstederen i stedet framlegge en tilsvarende post fra finansregnskapet.  

  

(2) 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).  

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 av 7. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for offentliggjøring av tillegg til prospektet (EUT L 111 av 15.4.2014, s. 36).  

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/301 av 30. november 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning og offentliggjøring av prospektet samt annonsering og om endring av  

kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 58 av 4.3.2016, s. 13).  

(5) Delegert kommisjonsforordning 2019/980 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med 

hensyn til formatet for, innholdet i og kontrollen og godkjenningen av det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapir er tilbys 

offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 166 av 

21.6.2019, s. 26). 
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3. Utstederen kan ta med ytterligere poster eller alternative ytelsesindikatorer i prospektsammendraget dersom disse utgjør 

finansiell nøkkelinformasjon om utstederen eller om verdipapirene som tilbys eller opptas til handel på et regulert marked. Med 

hensyn til første punktum skal alternative ytelsesindikatorer være finansielle indikatorer for historiske eller framtidige 

finansielle resultater, den finansielle stillingen eller kontantstrømmer, unntatt finansielle indikatorer definert i den gjeldende 

rammen for finansiell rapportering. 

4. Utstedere som ikke tilhører de typene av utstedere som angis i artikkel 2–8, skal framlegge den finansielle nøkkel-

informasjonen omhandlet i tabellene som de anser best egnet for den typen verdipapirer som utstedes. 

5. Det skal framlegges finansiell nøkkelinformasjon om utstedelsestype og den typen verdipapirer som utstedes, for det 

antallet år som kreves i delegert forordning 2019/980. 

Artikkel 2 

Finansiell nøkkelinformasjon for ikke-finansielle enheter som utsteder egenkapitalinstrumenter 

Dersom utstederen er en ikke-finansiell enhet som utsteder egenkapitalinstrumenter, skal prospektsammendraget inneholde den 

finansielle nøkkelinformasjonen som angis i tabellene i vedlegg I. 

Artikkel 3 

Finansiell nøkkelinformasjon for ikke-finansielle enheter som utsteder ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

Dersom utstederen er en ikke-finansiell enhet som utsteder ikke-aksjerelaterte verdipapirer, skal prospektsammendraget 

inneholde den finansielle nøkkelinformasjonen som angis i tabellene i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Finansiell nøkkelinformasjon for kredittinstitusjoner 

Dersom utstederen er en kredittinstitusjon, skal prospektsammendraget inneholde den finansielle nøkkelinformasjonen som 

angis i tabellene i vedlegg III. 

Artikkel 5 

Finansiell nøkkelinformasjon for forsikringsselskaper 

Dersom utstederen er et forsikringsselskap, skal prospektsammendraget inneholde den finansielle nøkkelinformasjonen som 

angis i tabellene i vedlegg IV. 

Artikkel 6 

Finansiell nøkkelinformasjon for spesialforetak som utsteder verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

Dersom utstederen er et spesialforetak som utsteder verdipapirer med sikkerhet i eiendeler, skal prospektsammendraget 

inneholde den finansielle nøkkelinformasjonen som angis i tabellene i vedlegg V. 

Artikkel 7 

Finansiell nøkkelinformasjon for lukkede fond 

Dersom utstederen er et lukket fondet, skal prospektsammendraget inneholde den finansielle nøkkelinformasjonen som angis i 

tabellene i vedlegg VI. 

Artikkel 8 

Finansiell nøkkelinformasjon for garantister 

Dersom det er knyttet en garanti til verdipapirene, skal den finansielle nøkkelinformasjonen om garantisten framlegges som om 

garantisten var utstederen av den samme typen verdipapirer som den som omfattes av garantien ved bruk av tabellene i vedlegg 

I–VI. Dersom garantien stilles for verdipapirer med sikkerhet i eiendeler, skal den finansielle nøkkelinformasjonen om 

garantisten framlegges som om garantisten var utstederen av de underliggende verdipapirene.  
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AVSNITT 2 

Formatet for den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget 

Artikkel 9 

Formatet for den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget 

1. Den finansielle nøkkelinformasjonen skal framlegges i tabellform i samsvar med tabellene i vedlegg I–VI til denne 

forordningen. 

2. Historisk finansiell informasjon i prospektsammendraget, som ikke er hentet fra finansregnskapet, skal identifiseres som 

sådan. 

3. Dersom proformainformasjon som skal inngå i prospektsammendraget, påvirker den finansielle nøkkelinformasjonen 

omhandlet i den relevante tabellen i vedlegg I–VI til denne forordningen, skal denne proformainformasjonen framlegges i 

tilleggskolonner i tabellene i vedlegg I–VI til denne forordningen eller som en separat tabell. Dersom det er nødvendig for å 

forstå den, skal proformainformasjonen ledsages av en kort forklaring av tallene som gis i tilleggskolonnene eller den separate 

tabellen. 

Dersom det i forbindelse med en vesentlig bruttoendring inngår bare kvalitative opplysninger i prospektet, skal en erklæring om 

dette inngå i prospektsammendraget. 

4. Dersom utstederen har en kompleks finansiell historie som omhandlet i artikkel 18 i delegert forordning 2019/980, skal 

den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget framlegges på en måte som er forenlig med prosp ektet, og ved 

bruk av de relevante tabellene i vedlegg I–VI til denne forordningen. 

KAPITTEL II 

O FFENTLIGGJØRING AV PRO SPEKTET 

Artikkel 10 

Offentliggjøring av prospektet 

1. Uavhengig av om det består av ett enkelt dokument eller flere separate dokumenter, skal et prospekt som inneholder 

hyperlenker til nettsteder, omfatte en erklæring om at opplysningene på nettstedene ikke utgjør en del av prospektet og ikke er 

kontrollert eller godkjent av vedkommende myndighet. Dette kravet får ikke anvendelse på hyperlenker til opplysninger som er 

innlemmet ved henvisning. 

2. Dersom et prospekt offentliggjøres i samsvar med artikkel 21 nr. 2 i forordning (EU) 2017/1129, skal det treffes tiltak på 

nettstedene som brukes for å offentliggjøre prospekter, for å unngå at de henvender seg til personer som er bosatt i 

medlemsstater eller tredjestater der verdipapirene ikke tilbys offentligheten. 

KAPITTEL III 

MASKINLESELIGE DATA FO R KLASSIFISERINGEN AV PRO SPEKTER 

Artikkel 11 

Data for klassifisering av prospekter 

Når vedkommende myndighet gir ESMA en elektronisk kopi av et godkjent prospekt, herunder eventuelle tillegg og, dersom 

det er relevant, endelige vilkår, skal den også gi ESMA relevante tilhørende data for klassifiseringen av prospekter i samsvar 

med tabellene i vedlegg VII til denne forordningen. 

Artikkel 12 

Praktiske ordninger for å sikre at dataene er maskinleselige  

Vedkommende myndighet skal framlegge de tilhørende dataene nevnt i artikkel 11 i et felles XML-format og i samsvar med det 

formatet og de standardene som angis i tabellene i vedlegg VII.  
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KAPITTEL IV 

ANNO NSER 

Artikkel 13 

Identifisering av prospektet 

Dersom utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, omfattes av plikten til å 

utarbeide et prospekt, skal en annonse tydelig identifisere dette prospektet ved 

a) tydelig å angi det nettstedet der prospektet er offentliggjort eller skal offentliggjøres, dersom annonsen spres i skriftlig form 

og på annen måte enn elektronisk, 

b) å inneholde en hyperlenke til prospektet og til de relevante endelige vilkårene i et grunnprospekt dersom annonsen spres i 

skriftlig form via elektroniske midler, eller ved å inneholde en hyperlenke til den siden på nettstedet der prospektet vil bli 

offentliggjort, dersom det ennå ikke er offentliggjort, 

c) å inneholde nøyaktige opplysninger om hvor prospektet kan innhentes, og nøyaktige opplysninger om det tilbudet om 

verdipapirer eller det opptaket til handel på et regulert marked som prospektet gjelder, dersom annonsen spres i en form 

eller på en måte som ikke er omfattet av bokstav a) eller b). 

Artikkel 14 

Krav til innhold 

1. Annonser som spres til potensielle ikke-profesjonelle investorer, skal inneholde følgende: 

a) Ordet «annonse», angitt på en tydelig måte. Dersom en annonse spres i muntlig form, skal formålet tydelig angis i 

begynnelsen av meldingen. 

b) En erklæring om at godkjenningen av prospektet ikke bør forstås som en godkjenning av de verdipapirene som tilbys eller 

opptas til handel på et regulert marked, dersom annonsen inneholder en henvisning til et prospekt som er godkjent av 

vedkommende myndighet. 

c) En anbefaling til potensielle investorer om å lese prospektet før de treffer en investeringsbeslutning, slik at de fullt ut forstår 

de potensielle risikoene og fordelene som er knyttet til beslutningen om å investere i verdipapirene, dersom annonsen 

inneholder en henvisning til et prospekt som er godkjent av vedkommende myndighet. 

d) Advarselen som kreves i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1286/2014(6), dersom 

i) annonsen gjelder andre komplekse verdipapirer enn de finansielle instrumentene nevnt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) 

punkt i), ii) og vi) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(7), og 

ii)  advarselen inngår eller vil inngå i prospektsammendraget. 

2. Annonser i skriftlig form som spres til potensielle ikke-profesjonelle investorer, skal ha et format og en lengde som skiller 

dem tilstrekkelig fra prospektet til at de ikke kan forveksles med det.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1).  

(7) 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 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  
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Artikkel 15 

Annonsering 

1. Annonser som spres til potensielle investorer, skal endres dersom 

a) et tillegg til prospektet offentliggjøres senere i samsvar med artikkel 23 i forordning (EU) 2017/1129, 

b) den betydelige nye omstendigheten, den vesentlige feilen eller den vesentlige unøyaktigheten som angis i tillegget, gjør den 

tidligere spredte annonsen vesentlig unøyaktig eller villedende. 

Første ledd får ikke anvendelse etter den endelige avslutningen av det offentlige tilbudet eller etter tidspunktet da handel på et 

regulert marked begynner, alt etter hva som inntreffer sist. 

2. Annonser som endres i samsvar med nr. 1, skal spres til potensielle investorer uten unødig opphold etter at tillegget til 

prospektet er offentliggjort, og skal inneholde alt følgende: 

a) En tydelig henvisning til den unøyaktige eller villedende versjonen av annonsen. 

b) En opplysning om at annonsen er blitt endret fordi den inneholdt vesentlig unøyaktige eller villedende opplysninger. 

c) En klar beskrivelse av forskjellene mellom de to versjonene av annonsen. 

3. Med unntak av annonser som er spredt muntlig, skal en annonse som er endret i samsvar med nr. 1, minst spres gjennom 

samme kanaler som den tidligere annonsen. 

Artikkel 16 

Opplysninger om tilbud om verdipapirer 

1. Opplysningene som gis muntlig eller skriftlig om et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et 

regulert marked, uansett om det er for annonsering eller andre formål, skal ikke 

a) være i strid med opplysningene i prospektet, 

b) vise til opplysninger som er i strid med opplysningene i prospektet, 

c) gi en vesentlig ubalansert framstilling av opplysningene i prospektet, herunder ved å presentere negative sider ved 

opplysningene på en mindre framtredende måte enn de positive sidene, utelate visse opplysninger eller presentere 

opplysninger på en selektiv måte, 

d) inneholde alternative ytelsesindikatorer, med mindre de inngår i prospektet. 

2. Med hensyn til nr. 1 skal opplysningene i prospektet bestå av enten opplysninger som inngår i prospektet, dersom det 

allerede er offentliggjort, eller opplysninger som skal inngå i prospektet, dersom prospektet offentliggjøres senere. 

3. Med hensyn til nr. 1 bokstav d) skal alternative ytelsesindikatorer bestå av finansielle indikatorer for historiske eller 

framtidige finansielle resultater, den finansielle stillingen eller kontantstrømmer, unntatt finansielle indikatorer definert i den 

gjeldende rammen for finansiell rapportering.  
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Artikkel 17 

Framgangsmåte for samarbeidet mellom vedkommende myndigheter 

1. Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat der en annonse spres, anser at innholdet i denne annonsen er uforenlig 

med opplysningene i prospektet, kan den anmode vedkommende myndighet i hjemstaten om bistand. På anmodning skal 

vedkommende myndighet i medlemsstaten der annonsen spres, gi vedkommende myndighet i hjemstaten følgende 

opplysninger: 

a) Grunnene til at den anser at innholdet i annonsen er uforenlig med opplysningene i prospektet. 

b) Den relevante annonsen og ved behov en oversettelse av annonsen til språket i prospektet eller til et språk som er vanlig i 

internasjonale finanskretser. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal så snart som mulig oversende resultatene av sin vurdering av om annonsen er 

i samsvar med opplysningene i prospektet, til vedkommende myndighet i medlemsstaten der annonsen spres. 

KAPITTEL V 

TILLEGG TIL PRO SPEKTET 

Artikkel 18 

Offentliggjøring av et tillegg til prospektet 

1. Det skal offentliggjøres et tillegg til prospektet i følgende situasjoner: 

a) Nye reviderte årsregnskaper offentliggjøres av 

i) en utsteder, når prospektet gjelder egenkapitalinstrumenter, 

ii)  en utsteder av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, når det 

gjelder verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2, artikkel 19 nr. 3 eller artikkel 20 nr. 2 i delegert forordning 2019/980, 

iii)  en utsteder av de underliggende aksjene for depotbevis som nevnt i artikkel 6 og 14 i delegert forordning 2019/980. 

b) En utsteder har offentliggjort en resultatprognose eller et resultatestimat etter at prospektet er godkjent, dersom det i 

henhold til delegert forordning 2019/980 kreves at en resultatprognose eller et resultatestimat inngår i prospektet. 

c) En endring eller en tilbakekalling av en resultatprognose eller et resultatestimat tas med i prospektet. 

d) Det skjer en endring i kontrollen av 

i) en utsteder, når prospektet gjelder egenkapitalinstrumenter, 

ii)  en utsteder av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, når 

prospektet gjelder verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2, artikkel 19 nr. 3 eller artikkel 20 nr. 2 i delegert forordning 

2019/980, 

iii)  en utsteder av de underliggende aksjene for depotbevis som nevnt i artikkel 6 og 14 i delegert forordning 2019/980.  
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e) Tredjeparter framsetter et nytt overtakelsestilbud som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/25/EF(8), eller resultatet av et overtakelsestilbud gjøres tilgjengelig med hensyn til følgende typer 

verdipapirer: 

i) Utstederens egenkapital, når prospektet gjelder egenkapitalinstrumenter. 

ii)  Egenkapitalen til utstederen av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles 

med aksjer, når prospektet gjelder verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2, artikkel 19 nr. 3 eller artikkel 20 nr. 2 i 

delegert forordning 2019/980. 

iii)  Egenkapitalen til utstederen av de underliggende aksjene for depotbevis, når prospektet er utarbeidet i samsvar med 

artikkel 6 og 14 i delegert forordning 2019/980. 

f) Arbeidskapitalen som angis i erklæringen i prospektet, blir tilstrekkelig eller utilstrekkelig til å dekke utstederens 

nåværende behov, i forbindelse med 

i) egenkapitalinstrumenter, 

ii)  verdipapirer som er konvertible eller ombyttelige, som omhandlet i artikkel 19 nr. 2 og artikkel 19 nr. 3 i delegert 

forordning 2019/980, 

iii)  depotbevis utstedt for aksjer som omhandlet i artikkel 6 og 14 i delegert forordning 2019/980. 

g) En utsteder søker om opptak til handel på minst ett ytterligere regulert marked i minst én ytterligere medlemsstat, eller har  

til hensikt å gjennomføre et offentlig tilbud om verdipapirer i minst én ytterligere medlemsstat som ikke er nevnt i 

prospektet. 

h) I forbindelse med et prospekt som gjelder egenkapitalinstrumenter eller andre verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2, artikkel 

19 nr. 3 eller artikkel 20 nr. 2 i delegert forordning 2019/980, kan en ny betydelig finansiell forpliktelse forventes å føre til 

en vesentlig bruttoendring i henhold til artikkel 1 bokstav e) i nevnte delegerte forordning. 

i) Det samlede nominelle beløpet for emisjonsprogrammet økes. 

KAPIT TEL VI 

TEKNISKE O RDNINGER FO R MELDINGSPO RTALEN 

Artikkel 19 

Opplasting av dokumenter og tilhørende data 

Når dokumenter nevnt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) 2017/1129 lastes opp til meldingsportalen, skal vedkommende 

myndighet sikre at disse dokumentene er i et søkbart elektronisk format som ikke kan endres, og at de ledsages av de dataene 

som angis for disse dokumentene i tabellene i vedlegg VII til denne forordningen, i et felles XML-format. 

Artikkel 20 

Behandling av og melding om dokumenter og tilhørende data 

1. ESMA skal sikre at meldingsportalen automatisk behandler og kontrollerer alle opplastede dokumenter og tilhørende data 

samt underretter vedkommende myndighet som har lastet opp dokumentene, om hvorvidt opplastingen var vellykket eller det 

oppsto feil. 

2. ESMA skal sikre at meldingsportalen sender meldinger om opplastede dokumenter og tilhørende data til de berørte 

vedkommende myndighetene. 

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud (EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12 –23). 
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Artikkel 21 

Nedlasting av dokumenter og tilhørende data 

ESMA skal sikre at meldingsportalen gjør opplastede dokumenter og tilhørende data tilgjengelige for de berørte vedkommende 

myndighetene. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 22 

Oppheving 

Delegert forordning (EU) nr. 382/2014 oppheves. 

Delegert forordning (EU) 2016/301 oppheves. 

Artikkel 23 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 21. juli 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

IKKE-FINANSIELLE ENHETER (EGENKAPITALINSTRUMENTER)  

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Resultatregnskap for ikke-finansielle enheter (egenkapitalinstrumenter) 

 År År -1 År -2 Delårsperiode 

Sammen-

lignbare tall for 

tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Samlede inntekter      

*Driftsresultat eller et annet lignende mål på det 

finansielle resultatet, som utstederen benytter i 

finansregnskapet 

     

*Nettoresultat (for konsernregnskap nettoresultat 

som kan henføres til morforetakets aksjeeiere) 

     

#Årlig inntektsøkning      

#Driftsmargin      

#Netto overskuddsmargin      

#Resultat per aksje      

Tabell 2 

Balanse for ikke-finansielle enheter (egenkapitalinstrumenter) 

 År År -1 År -2 Delårsperiode 

*Samlede eiendeler     

*Samlet egenkapital     

#Nettogjeld (langsiktig gjeld pluss kortsiktig gjeld 

minus kontanter) 

    

Tabell 3 

Kontantstrømoppstilling for ikke-finansielle enheter (egenkapitalinstrumenter) 

 År År -1 Delårsperiode 

Sammenlignbare 

tall for tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Relevante netto kontantstrømmer fra driftsaktiviteter 

og/eller kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 

og/eller kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
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VEDLEGG II 

IKKE-FINANSIELLE ENHETER (IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER) 

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Resultatregnskap for ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

 År År -1 Delårsperiode 

Sammenlignbare 

tall for tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Driftsresultat eller et annet lignende mål på det 

finansielle resultatet, som utstederen benytter i 

finansregnskapet 

    

Tabell 2 

Balanse for ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

 År År -1 Delårsperiode 

*Nettogjeld (langsiktig gjeld pluss kortsiktig gjeld minus 

kontanter) 

   

#Likviditetsgrad (omløpsmidler / kortsiktige forpliktelser)    

#Forhold mellom gjeld og egenkapital (samlede forpliktelser / 

samlet egenkapital) 

   

#Rentedekningsgrad (driftsinntekter/rentekostnader)    

Tabell 3 

Kontantstrømoppstilling for ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

 År År -1 Delårsperiode 

Sammenlignbare 

tall for tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Netto kontantstrømmer fra driftsaktiviteter     

*Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter     

*Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter     
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VEDLEGG III 

KREDITTINSTITUSJO NER (EGENKAPITALINSTRUMENTER O G IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER)  

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Resultatregnskap for kredittinstitusjoner 

 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

Sammen-

lignbare tall for 

tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Netto renteinntekter (eller tilsvarende)      

*Netto inntekter fra gebyrer og provisjoner      

*Netto nedskrivning på finansielle eiendeler      

*Netto handelsinntekter      

*Mål på det finansielle resultatet som utstederen 

benytter i finansregnskapet, for eksempel driftsover-

skudd 

     

*Nettoresultat (for konsernregnskap nettoresultat 

som kan henføres til morforetakets aksjeeiere) 

     

#Resultat per aksje (bare for utstedere av egen-

kapitalinstrumenter) 

     

(1) Angi finansiell nøkkelinformasjon for det antallet år som det relevante opplysningskravet gjelder for i henhold til delegert forordning 

2019/980. 

Tabell 2 

Balanse for kredittinstitusjoner 

 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

#Verdi som 

resultat av den 

siste tilsyns- og 

evaluerings-

prosessen 

(«SREP») 

*Samlede eiendeler      

*Prioritert gjeld      

*Uprioritert gjeld      

*Lån og kundefordringer (netto)      
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 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

#Verdi som 

resultat av den 

siste tilsyns- og 

evaluerings-

prosessen 

(«SREP») 

*Innskudd fra kunder      

*Samlet egenkapital      

#Tapsutsatte lån (basert på netto balanseført verdi / 

lån og fordringer) 

     

#Ren kjernekapitaldekning (CET1) eller annen 

relevant kapitaldekning, avhengig av utstedelsen 

     

#Samlet kapitaldekning      

#Uvektet kjernekapitalandel beregnet i henhold til 

gjeldende rammeregler 

     

(1) Angi finansiell nøkkelinformasjon for det antallet år som det relevante opplysningskravet gjelder for i henhold til delegert forordning 

2019/980. 
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VEDLEGG IV 

FO RSIKRINGSSELSKAPER (EGENKAPITALINSTRUMENTER O G IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER) 

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Resultatregnskap for forsikringsselskaper 

 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

Sammen-

lignbare tall for 

tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Nettopremier      

*Nettoytelser og -erstatninger      

*Inntekter før skatt      

*Driftsoverskudd (med skille mellom livsforsikring 

og skadeforsikring) 

     

*Nettoresultat (for konsernregnskap nettoresultat 

som kan henføres til morforetakets aksjeeiere) 

     

#Årlig inntektsøkning (nettopremier)      

#Resultat per aksje (bare for utstedere av egen-

kapitalinstrumenter) 

     

(1) Angi finansiell nøkkelinformasjon for det antallet år som det relevante opplysningskravet gjelder for i henhold til delegert forordning 

2019/980. 

Tabell 2 

Balanse for forsikringsselskaper 

 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

*Investeringer, herunder finansielle eiendeler knyttet til 

«unit linked»-avtaler 

    

*Samlede eiendeler     

*Forpliktelser i henhold til forsikringsavtaler     

*Finansielle forpliktelser     

*Samlede forpliktelser     

*Samlet egenkapital     
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 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

#Solvenskapitaldekning (Solvens II) eller annen relevant 

kapitaldekning, avhengig av utstedelsen 

    

#Skadeprosent     

#«Combined ratio» ((erstatninger + kostnader) / premier 

for perioden) 

    

(1) Angi finansiell nøkkelinformasjon for det antallet år som det relevante opplysningskravet gjelder for i henhold til delegert forordning 

2019/980. 
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VEDLEGG V 

SPESIALFO RETAK SO M UTSTEDER VERDIPAPIRER MED SIKKERHET I EIENDELER  

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Resultatregnskap for spesialforetak i forbindelse med verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

 År År -1 

*Nettoresultat   

Tabell 2 

Balanse for spesialforetak i forbindelse med verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

 År År -1 

*Samlede eiendeler   

*Samlede forpliktelser   

*Finansielle eiendeler vurdert til virkelig 

verdi over resultatet 

  

*Derivative finansielle eiendeler   

*Ikke-finansielle eiendeler dersom de er 

vesentlige for enhetens virksomhet 

  

*Finansielle forpliktelser vurdert til 

virkelig verdi over resultatet 

  

*Derivative finansielle forpliktelser   
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VEDLEGG VI 

LUKKEDE FO ND 

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Ytterligere opplysninger som er relevante for lukkede fond 

Aksjeklasse Samlet netto andelsverdi Antall aksjer/andeler 
~NAV/aksje eller 

markedspris/aksje/enhet  

#Fondets historiske 

resultater 

A XXX XX X  

 Samlet sum Samlet sum   

Tabell 2 

Resultatregnskap for lukkede fond 

 År År -1 År -2 Delårsperiode 

Sammenlignbare 

tall for 

tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Samlede nettoinntekter / netto investe-

ringsinntekter eller samlede inntekter før 

driftskostnader 

     

*Nettoresultat      

*Resultatavhengig gebyr (påløpt/betalt)      

*Investeringsforvaltningsgebyr 

(påløpt/betalt) 

     

*Andre vesentlige gebyrer (påløpt/betalt) til 

tjenesteytere 

     

#Resultat per aksje      

Tabell 3 

Balanse for lukkede fond 

 År År -1 År -2 Delårsperiode 

*Samlede nettoeiendeler     

#Uvektet kjernekapitalandel     
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VEDLEGG VII 

MASKINLESELIGE DATA SO M SKAL FRAMLEGGES FO R ESMA 

Tabell 1 

Nummer Felt  Innhold som skal rapporteres Formater og standarder som skal brukes ved rapportering 

1. Nasjonal identifikator Entydig identifikator for den 

opplastede dataposten, tildelt av 

vedkommende nasjonale 

myndighet som er avsender 

{ALPHANUM -50} 

2. Tilknyttet nasjonal 

identifikator 

Entydig identifikator for den 

dataposten som den opplastede 

dataposten er knyttet til, tildelt 

av vedkommende nasjonale 

myndighet som er avsender 

Rapporteres ikke dersom den 

tilknyttede nasjonale 

identifikatoren ikke er relevant 

{ALPHANUM -50} 

3. Avsendermedlemsstat Landkode for medlemsstaten 

som har godkjent den 

opplastede dataposten, eller der 

den opplastede dataposten er 

registrert 

{COUNTRYCODE_2} 

4. Mottakermedlemsstat(er) Landkode for medlemsstaten(e) 

som den opplastede dataposten 

skal meldes eller meddeles til 

Når flere medlemsstater skal 

angis, utfylles felt 4 så mange 

ganger som nødvendig 

{COUNTRYCODE_2} 

5. Dokumenttype Type opplastet dokument Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

— «BPFT» – Grunnprospekt med endelige vilkår 

— «BPWO» – Grunnprospekt uten endelige vilkår 

— «STDA» – Separat prospekt 

— «REGN» – Registreringsdokument 

— «URGN» – Universelt registreringsdokument 

— «SECN» – Verdipapirdokument 

— «FTWS» – Endelige vilkår, herunder sammendraget 

av den enkelte emisjonen som er vedlagt dem 

— «SMRY» – Sammendrag 

— «SUPP» – Tillegg 

— «SUMT» – Oversettelse av sammendraget 

— «COAP» – Godkjenningsbevis 

— «AMND» – Endring 

Når flere dokumenter skal formidles, utfylles felt [5] så 

mange ganger som nødvendig for å beskrive hvert 

dokument som dataposten inneholder 
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Nummer Felt  Innhold som skal rapporteres Formater og standarder som skal brukes ved rapportering 

6. Strukturtype Formatet som er valgt for 

prospektet 

Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

— «SNGL» – Prospekt som består av ett enkelt 

dokument 

— «SPWS» – Prospekt som består av separate 

dokumenter med sammendrag 

— «SPWO» – Prospekt som består av separate 

dokumenter uten sammendrag 

7. Godkjennings- eller 

registreringsdato 

Datoen da den opplastede 

dataposten ble godkjent eller 

registrert 

{DATEFORMAT} 

8. Språk Det EU-språket som er brukt i 

den opplastede dataposten 

{LANGUAGE} 

9. Tilbyderens 

standardiserte navn 

Tilbyderens fornavn og 

etternavn dersom denne er en 

fysisk person 

Når flere tilbydere skal angis, 

utfylles felt [9] så mange 

ganger som nødvendig 

{ALPHANUM -280} 

10. Garantistens 

standardiserte navn 

Garantistens fornavn og 

etternavn dersom denne er en 

fysisk person 

Når flere garantister skal angis, 

utfylles felt [10] så mange 

ganger som nødvendig 

{ALPHANUM -280} 

11. Utstederens LEI Utsteders identifikator for 

juridisk person 

Når flere utstedere skal angis, 

utfylles felt [11] så mange 

ganger som nødvendig 

{LEI} 

12. Tilbyderens LEI Tilbyders identifikator for 

juridisk person 

Når flere tilbydere skal angis, 

utfylles felt [12] så mange 

ganger som nødvendig 

{LEI} 

13. Garantistens LEI Garantistens identifikator for 

juridisk person 

Når flere garantister skal angis, 

utfylles felt [13] så mange 

ganger som nødvendig 

{LEI} 
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Nummer Felt  Innhold som skal rapporteres Formater og standarder som skal brukes ved rapportering 

14. Tilbyderens bosted Tilbyderens bosted dersom 

tilbyderen er en fysisk person 

Når flere tilbydere skal angis, 

utfylles felt [14] så mange 

ganger som nødvendig 

{COUNTRYCODE_2} 

15. Garantistens bosted Garantistens bosted dersom 

garantisten er en fysisk person 

Når flere garantister skal angis, 

utfylles felt [15] så mange 

ganger som nødvendig 

{COUNTRYCODE_2} 

16. FISN Det finansielle instrumentets 

kortnavn 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

{FISN} 

17. ISIN Internasjonalt 

identifikasjonsnummer for 

verdipapirer 

{ISIN} 

18. CFI Kode for klassifisering av 

finansielle instrumenter 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

{CFI_CODE} 

19. Utstedelsesvaluta Kode for den valutaen som den 

pålydende verdien er uttrykt i 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

{CURRENCYCODE_3} 

20. Pålydende verdi per 

enhet 

Pålydende verdi per enhet i 

utstedelsesvalutaen 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

Felt for verdipapirer med 

definert pålydende verdi 

{DECIMAL-18/5} 

21. Identifikator for eller 

navn på det under-

liggende 

ISIN-kode for det under-

liggende verdipapiret / den 

underliggende indeksen eller 

navn på det underliggende 

verdipapiret / den under-

liggende indeksen dersom det 

ikke finnes en ISIN-kode 

En kurv av verdipapirer skal 

identifiseres på tilsvarende 

måte 

Felt for verdipapirer med 

definert underliggende. Dette 

feltet skal gjentas for hver ISIN 

for slike verdipapirer 

For ett enkelt underliggende: 

— For et verdipapir eller en indeks med eksisterende 

ISIN: {ISIN} 

— Dersom indeksen ikke har noen ISIN: {INDEX} 

— I andre tilfeller: {ALPHANUM -50} 

For flere underliggende (minst to): «BSKT» 
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Nummer Felt  Innhold som skal rapporteres Formater og standarder som skal brukes ved rapportering 

22. Forfalls- eller utløpsdato Verdipapirets forfalls- eller 

utløpsdato, når det er relevant 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

Felt for verdipapirer med 

definert forfallsdato 

{DATEFORMAT} 

For evigvarende gjeldsinstrumenter bør felt 22 utfylles 

med verdien 9999-12-31. 

23. Tilbudt volum Antall verdipapirer som tilbys 

Feltet får anvendelse bare på 

egenkapitalinstrumenter 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN som anvendes 

{INTEGER-18} 

Enten som en enkeltverdi, et verdiintervall eller en 

maksimumsverdi 

24. Tilbudt pris Pris per tilbudt verdipapir, i en 

pengeverdi. Valutaen for prisen 

er utstedelsesvalutaen 

Feltet får anvendelse bare på 

egenkapitalinstrumenter 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN som anvendes 

{DECIMAL-18/5} 

Enten som en enkeltverdi, et verdiintervall eller en 

maksimumsverdi 

«PNDG» når den tilbudte prisen ennå ikke er 

tilgjengelig, men vil bli tilgjengelig 

«NOAP» når den tilbudte prisen ikke er relevant 

25. Tilbudt vederlag Samlet beløp som tilbys, i 

samme pengeverdi som 

utstedelsesvalutaen 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

{DECIMAL-18/5} 

Enten som en enkeltverdi, et verdiintervall eller en 

maksimumsverdi 

«PNDG» når det tilbudte vederlaget ikke er tilgjengelig, 

men vil bli tilgjengelig 

«NOAP» når det tilbudte vederlaget ikke er relevant 

26. Type verdipapir Klassifisering av kategorier av 

egenkapitalinstrumenter og 

ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

Egenkapital 

— «SHRS»: Aksjer 

— «UCEF»: Andel eller aksje i lukkede fond 

— «CVTS»: Konvertibelt verdipapir 

— «DRCP»: Depotbevis 

— «OTHR»: Annen egenkapital 

Gjeld 

— «DWLD»: Gjeldsinstrumenter med en pålydende 

verdi per enhet på minst 100 000 euro 

— «DWHD»: Gjeldsinstrumenter med en pålydende 

verdi per enhet på mindre enn 100 000 euro 

— «DLRM»: Gjeldsinstrumenter med en pålydende 

verdi per enhet på mindre enn 100 000 euro, som 

handles på et regulert marked der bare profesjonelle 

investorer har adgang 

«ABSE»: ABS 

«DERV»: Finansielt derivat 
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Nummer Felt  Innhold som skal rapporteres Formater og standarder som skal brukes ved rapportering 

27. Type tilbud/opptak Taksonomi i samsvar med 

prospektforordningen og 

MiFID/MiFIR 

Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

— «IOWA»: Førstegangstilbud uten opptak til 

handel/notering 

— «SOWA»: Etterfølgende tilbud uten opptak til 

handel/notering 

— «IRMT»: Første opptak til handel på et regulert 

marked 

— «IPTM»: Første opptak til handel på et regulert 

marked etter tidligere handel på en MHF 

— «IMTF»: Første opptak til handel på en MHF med 

offentlig tilbud 

— «SIRM»: Sekundærutstedelse på et regulert marked 

eller en MHF 

28. Kjennetegn for handels-

plassen der verdipapiret 

først ble opptatt til 

handel 

Taksonomi i samsvar med 

prospektforordningen og 

MiFID/MiFIR 

Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

— «RMKT»: Regulert marked som er åpent for alle 

investorer 

— «RMQI»: Regulert marked eller et segment av det 

der bare profesjonelle investorer har adgang 

— «MSGM»: MHF som er et vekstmarked for SMB-er 

— «MLTF»: MHF som ikke er et vekstmarked for 

SMB-er 

29. Opplysningsordning Nummeret på det vedlegget 

som prospektet er utarbeidet i 

samsvar med i henhold til 

delegert kommisjonsforordning 

(EU) [] 

Når flere vedlegg skal angis, 

utfylles felt 29 så mange ganger 

som nødvendig 

{INTEGER-2} Fra 1 til [29] 

30. Kategori av EU-

vekstprospekt 

Begrunnelse for at et EU-

vekstprospekt er brukt 

Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

— «S15A»: SMB-er i henhold til artikkel 15  

nr. 1 bokstav a) i prospektforordningen 

— «I15B»: Andre utstedere enn SMB-er i henhold til 

artikkel 15 nr. 1 bokstav b) i prospektforordningen 

— «I15C»: Andre utstedere enn SMB-er i henhold til 

artikkel 15 nr. 1 bokstav c) i prospektforordningen 

— «O15D»: Tilbydere av verdipapirer i henhold til 

artikkel 15 nr. 1 bokstav d) i prospektforordningen 

Tabell 2 

Symbol Datatype Definisjon 

{ALPHANUM -n} Inntil n alfanumeriske tegn Fritekstfelt 

{CFI_CODE} 6 tegn CFI-kode som definert i ISO 10962 

{COUNTRYCODE_2} 2 alfanumeriske tegn Landkode med 2 bokstaver i henhold til 

ISO 3166-1 alfa-2 

{DATEFORMAT} Datoer i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-

DD 

Datoer skal rapporteres i UTC-tid 

Datoformat i henhold til ISO 8601 
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Symbol Datatype Definisjon 

{LANGUAGE} Kode med 2 bokstaver ISO 639-1 

{LEI} 20 alfanumeriske tegn Identifikator for juridisk person som 

definert i ISO 17442 

{FISN} 35 alfanumeriske tegn med følgende 

struktur: 

FISN-kode som definert i ISO 18774 

{ISIN} 12 alfanumeriske tegn ISIN-kode som definert i ISO 6166 

{CURRENCYCODE_3} 3 alfanumeriske tegn Valutakode med 3 bokstaver i henhold til 

ISO 4217 

{DECIMAL-n/m} Desimaltall med til sammen inntil n 

sifre, hvorav inntil m sifre kan være 

brøkdeler 

Tallfelt 

Desimalskilletegnet er «.» (punktum) 

Verdier avrundes, trunkeres ikke. 

{INTEGER-n} Heltall med til sammen inntil n sifre Tallfelt 

{INDEX} 4 bokstaver «EONA» — EONIA 

«EONS» — EONIA SWAP 

«EURI» — EURIBOR 

«EUUS» — EURODOLLAR 

«EUCH» — EuroSwiss 

«GCFR» — GCF REPO 

«ISDA» — ISDAFIX 

«LIBI» — LIBID 

«LIBO» — LIBOR 

«MAAA» — Muni AAA 

«PFAN» — Pfandbriefe 

«TIBO» — TIBOR 

«STBO» — STIBOR 

«BBSW» — BBSW 

«JIBA» — JIBAR 

«BUBO» — BUBOR 

«CDOR» — CDOR 

«CIBO» — CIBOR 

«MOSP» – MOSPRIM 

«NIBO» — NIBOR 

«PRBO» — PRIBOR 

«TLBO» — TELBOR 

«WIBO» — WIBOR 

«TREA» — Treasury 

«SWAP» — SWAP 

«FUSW» — Future SWAP 

 


