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1 INNLEDNING   

 

Temaet for denne oppgaven er due diligence og utstederforetakenes løpende 

informasjonsplikt etter børsforskriften § 5-2 1.ledd gitt med hjemmel i børsloven § 5-7 1. 

ledd. 

 

Uttrykket ”due diligence” betyr tilbørlig aktsomhet på norsk. I forretningslivet brukes det 

imidlertid som en betegnelse på en systematisk gjennomgang av et selskap for å finne 

risikoforhold ved dette. Denne prosessen omfatter normalt en kontroll av juridiske, 

økonomiske og tekniske forhold. I forhold til denne oppgavens omfang, så vil den 

avgrenses til kjøpers due diligence i en oppkjøpssituasjon. Målsettingen er å gi en 

generell fremstilling av den juridiske due diligence prosessen. 

 

I praksis gjøres due diligence i en rekke forskjellige situasjoner. Det kan være i 

forbindelse med oppkjøp/salg av kjøper eller selger. Det kan også være i forbindelse med 

børsnotering, emisjon, fusjon, fisjon eller låneopptak. For de selskapene som allerede er 

børsnotert, så vil et oppkjøp eller salg med en tilhørende due diligence gjennomgang 

medføre at den løpende informasjonsplikten til børsen etter børsforskriften § 5-2 1.ledd 

kan inntre. Den andre hovedmålsettingen med denne oppgaven er å foreta en analyse av 

børsforskriften § 5-2 1.ledd. Analysen vil omfatte en vurdering av hvorvidt en due 

diligence gjennomgang i seg selv kan utløse informasjonsplikt.  
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På grunnlag av denne oppgavens omfang, så er fremstilingen ikke ment å være 

uttømmende. 

 

Det er fra Oslo Børs sin side sendt ut et høringsutkast med forslag til nye vilkår for 

børsmedlemmene. I dette utkastet foreslås det ingen materielle endringer i 

informasjonsplikten i påvente av implementeringen av markedsmisbruksdirektivet1. Det 

er i tillegg sendt ut et høringsnotat datert den 14. januar 2005 med forslag til begrenset 

revisjon av børsforskriften – implementering av EUs markedsmisbruksdirektiv. Denne 

oppgaven vil ta utgangspunkt i gjeldende rett per 01.01.05. 

2 Due diligence prosessen 

2.1 Formålet med en due diligence 

Kjøpers formål med en due diligence er å foreta slike undersøkelser at han ikke opplever 

noen vesentlige negative overraskelser etter overtagelse eller betaling av kjøpesummen. 

Formålet er således å avdekke forhold av betydning for endelig prisfastsettelse av 

virksomheten og utforming av avtaleklausuler, samt å forvisse seg om at selskapet driver 

i overensstemmelse med lov og forskrifter2.  

 

Selgers formål med en due diligence er å tilrettelegge en rask og grei salgsprosess, å 

redusere risikoen for krav pga. kjøpers eventuelle skuffede forventninger i etterhånd, å 

unngå i størst mulig krav om garantier fra kjøpers side, samt å få rettidig og avtalt 

oppgjør ved levering.  

 

                                                 
1 Høringsutkast fra Oslo Børs av 17. januar 2005 
2 Lawrence pkt. 1-8 flg. 
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En due diligence bør altså gjennomføres av selger før man legger ut selskapet for salg, 

slik at man vet hva man selger og hvilke garantier man kan gi om selskapet3. I mange 

tilfeller vil dette imidlertid ikke være mulig fordi en kjøper plutselig avgir et bud. 

 

2.2 Intensjonsavtale 

Prosessen begynner ofte med en intensjonsavtale (letter of intent). Denne gir uttrykk for 

at partene har til hensikt å inngå en bindende avtale på et senere tidspunkt. I 

intensjonsavtalen blir partene vanligvis enige om de sentrale betingelser for oppkjøpet. 

Typisk gjelder det hvilke eiendeler, rettigheter og forpliktelser som skal innebefattes, og 

hvordan den videre fremdriften skal være med hensyn til due diligence, forhandlinger og 

inngåelse av endelig avtale4. Omfanget av intensjonsavtalen og graden av 

detaljregulering, vil avhenge av partenes behov for å sikre seg.  

 

Det finnes flere typer intensjonsavtaler, og noen typiske eksempler er5: 

 

Type 1: Ikke bindende: ”Jeg vil kjøpe, og du vil selge, men jeg vil se nærmere på hva du 

har før jeg setter pris og du evt. aksepterer”. Slike avtaler er i utgangspunktet ikke 

bindende. Utsagn om hva en har til hensikt å gjøre i fremtiden skaper ingen rettslige 

rettigheter og plikter6. Avtalen angir typisk hva kjøper vil få se. Man kan tenke seg a) 

”Omfattende due diligence”: Kjøper får se alt (eller så meget som han får se uansett); 

eller b) ”begrenset due diligence”: kjøper får se noe inntil han avgir et tentativt bud (med 

forbehold om due diligence), så alt (som a) om budet aksepteres. 

 

Type 2: Bindende (med forbehold): ”Jeg byr kr. _________ for selskapet forutsatt at det 

er så godt som det ser ut, hvilket jeg forbeholder meg å undersøke ved due diligence og er 

(a) uansett ubundet, eller (b) bundet om jeg ikke kan påvise at regnskapene etc. ikke er 

                                                 
3 Boye s. 38 
4 Boye/ Meyer s. 133 
5 Boye s. 40 
6 Hov I s. 76 
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realistiske, eller (c) bundet om jeg ikke kan påvise at mine forutsetninger svikter”. 

Avtalen kan videre regulere evt. konsekvenser mht. prisavslag, evt. erstatningsansvar 

m.v. 

 

Type 3: Forbehold om annet: I de tilfeller der det er selskapets egen ledelse som kjøper 

selskapet eller dets eiendeler, vil de normalt kjenne det så godt at noen særlig garantier 

mht. hva selskapet eier mv. er lite aktuelt. Det kan da være aktuelt med forbehold om 

f.eks. finansiering eller at banken får undersøke selskapet.  

 

Intensjonsavtalen kan også inneholde bestemmelser om: 

 

Eksklusivitet: Det kan inntas bestemmelser om at i en fastlagt periode skal ingen av 

partene forhandle med andre. Denne perioden settes ofte tilsvarende due diligence 

perioden. Denne bestemmelsen inntas som en garanti om seriøsitet. Kjøper ønsker ideelt 

sett ikke å være bundet, men det er ofte en betingelse fra selgers side at man må binde seg 

til dette.  

Ikke-konkurranse: I tilfeller hvor målselskapet7 er i samme bransje eller vertikalt eller 

horisontalt i verdikjeden, så kan det være aktuelt for målselskapet å kreve 

konkurranseklausuler dersom kjøper trekker seg. Disse skal typisk hindre at kjøperen går 

inn i selgers forretningsområde i en fastsatt periode. 

Depositum/gebyr: I enkelte tilfeller stilles det krav fra selger om et gebyr for at kjøper 

skal få adgang til å utføre due diligence. Beløpet kan evt. avregnes i kjøpesummen. Det 

kan også tenkes at han betaler et depositum evt. stiller en garanti for sine forpliktelser 

etter intensjonsavtalen eller konfidensialitetsavtalen8.  

 

2.2.1 Konfidensialitetsavtale 

For at den potensielle kjøperen av et selskap skal få tilgang til ikke offentliggjort 

informasjon om målselskapet, så forutsetter det et hjemmelsgrunnlag. Det reguleres 

                                                 
7 Målselskapet vil si det selskapet som er gjenstand for oppkjøp 
8 Boye s.40 
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typisk gjennom avtale. Enten inkludert i intensjonsavtalen eller separat er det vanlig at 

man underskriver en konfidensialitetsavtale mellom selger og mulige kjøpere. Formålet 

med denne er å hindre spredning av konfidensiell informasjon om målselskapet som de 

potensielle kjøperne gis i due diligence prosessen. For børsnoterte selskaper er dette et 

direkte pålegg, noe som fremgår av børsforskriften § 5-1 2.ledd. Den potensielle kjøpers 

bruk av konfidensiell informasjon begrenses ofte til selve oppkjøpsprosessen. Det vil 

således være avtalestridig å bruke informasjonen i den potensielle kjøpers egen 

virksomhet. 

 

Videre tas det ofte inn bestemmelser om at man ikke skal ha adgang til å informere 

tredjepart om at de har mottatt konfidensiell informasjon eller er i kontakt med selger 

vedrørende et mulig oppkjøp. Formålet med slike bestemmelser er å hindre at 

offentligheten får informasjon før man vet om det blir en avtale. Selger ønsker også å 

forhindre at potensielle kjøpere samordner sin opptreden.  

Konfidensialitetsavtalene innholder forholdsvis ofte bestemmelser om tilgrensede 

forhold. For eksempel kan det dreie seg om forpliktelser fra potensielle kjøpere til ikke å 

ansette noen av målselskapets nøkkelpersoner i egen virksomhet.  

 

I tilfeller med brudd på konfidensialitetsavtaler kan det medføre erstatningsplikt og 

eventuelt midlertidig forføyning overfor kontraktsmotpart. Det å påvise brudd på 

konfidensialitetsavtalen er i praksis forbundet med store bevismessige problemer. I 

tillegg til at det oftest er svært vanskelig å sannsynliggjøre et konkret økonomisk tap som 

følge av at informasjon har lekket ut.  

Dette betyr ikke at det er uten verdi for selgere av virksomheter å pålegge de potensielle 

kjøpere å inngå hensiktsmessige konfidensialitetsavtaler. Imidlertid må en potensiell 

selger være forberedt på at informasjon om at salgsprosessen pågår kan komme til å 

tilflyte offentligheten, og at den informasjon man gir til potensielle kjøpere kan bli 

misbrukt 9. 

 

                                                 
9 Boye/Meyer s. 132, se også Boye s. 40 
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2.3 Nyttige holdepunkter 

De fleste advokatfirmaene har utarbeidet standard sjekklister over hva som bør 

undersøkes når man skal foreta en due diligence10. Disse tilpasses gjerne det enkelte 

selskap når de har stadfestet hva som er spesielt for dette. Blant annet kan det være nyttig 

å foreta en analyse av bransjen, og hva som er spesielt for denne. Denne analysen skal 

kartlegge hvilke juridiske sider av selskapet som trenger nærmere gjennomgang, ved 

siden av de standard momentene man alltid vurderer.  

 

2.3.1 Betydning av verdsettelsesmetode 

Et grunnleggende hensyn bak en due diligence er å fastslå at det ikke er forhold i 

målselskapet som vil få negativ verdimessig betydning for kjøper. For de juridiske 

rådgiverne er det derfor viktig å vite litt om forskjellige verdsettelsesmetoder, slik at man 

retter innsatsen mot de forhold som har størst verdimessig betydning for kjøper. Nedenfor 

vil jeg beskrive noen verdsettelsesmetoder, og gi noen eksempler på hva man spesielt må 

undersøke i disse tilfellene. Listen er ikke ment å være uttømmende.  

 

2.3.1.1 Balanse basert metode 

En balanse basert verdsettelsesmetode tar utgangspunkt i markedsverdien av aktivaene i 

balansen fratrukket gjeld.  

Denne verdsettelsesmetoden brukes typisk for selskaper som har verdifulle aktiva slik 

som for eksempel skip eller forretningseiendommer. Her er altså prisen på selskapet 

avhengig av disse aktivas tilstand og verdi. Det er da viktig å få fastslått teknisk stand på 

aktivaene, og dermed markedsverdien. I de tilfeller hvor det foreligger velfungerende 

annenhåndsmarkeder for eiendelene, er det som regel kurant å finne frem til 

markedsverdien. Når det gjelder skip og forretningseiendommer, så er disse ofte leid ut 

på kortere eller lengre kontrakter. Man må dermed anslå mer- eller mindreverdien av 

disse kontraktene11. Juridisk sett kan det være behov for å gjennomgå de forutsetninger 

                                                 
10 Knudsen s. 313 flg., Boye s. 42, Lawrence s. 1-18 flg.  
11 Boye/Meyer s. 93 flg.,  
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som legges til grunn i verdsettelsen av kontraktene, for å fastslå om disse er holdbare 

juridisk sett. 

 

2.3.1.2 Kontantstrømbasert metode 

Den kontantstrømbaserte verdsettelsesmetoden er mye brukt. Prisen på selskapet 

fremkommer her ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer til i dag. Prognoser for 

fremtidig vekst i inntjening er typisk gjort med utgangspunkt i de foreliggende 

regnskapstallene. Det vil da være viktig å få fastslått om regnskapstallene er i samsvar 

med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det kan også være nødvendig å undersøke 

om selskapet har endret regnskapsprinsipper de seneste årene. Denne undersøkelsen 

gjøres ofte også av revisor.   

 

2.3.1.3 Likvidasjonsverdi 

I enkelte tilfeller har kjøper av et selskap som målsetting å enten likvidere selskapet totalt 

ved salg av alle eiendelene, eller å selge ut noen deler av selskapet (break-up). Formålet 

med dette er å få synliggjort verdier som ligger i selskapet. Det er typisk selskaper som 

har mange forretningsområder som ikke nødvendigvis gir synergier med hverandre. Eller 

det kan være selskaper som har verdifulle aktiva, og hvor markedet ikke priser dette inn i 

aksjen. Ved en likvidasjon eller oppdeling av selskapet vil det ofte påløpe store 

avviklingskostnader12. Juridisk sett vil det i en slik situasjon være særlig behov for en 

gjennomgang av alle forpliktelser i selskapet for å kartlegge om en likvidasjon er mulig, 

og hva den i så fall vil koste.  

 

                                                 
12 Boye/Meyer s. 97 
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2.3.2 Miljømessige forhold 

Den miljømessige evalueringen består av en gjennomgang av nåværende og historiske 

forhold som har og kan få betydning for selskapet. Typisk fokuseres det på å stadfeste om 

målselskapet har drevet i overensstemmelse med de reguleringer som er gitt13.  

I de tilfeller målselskapet opererer i en bransje som er avhengig av for eksempel 

utslippstillatelser eller andre tillatelser fra det offentlige, så må disse gjennomgås og 

verifiseres. Utløpsdatoen for tillatelsen og sannsynligheten for at den vil bli fornyet må 

også vurderes.  

 

2.3.3 Forholdet til konkurranselovgivning 

Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger av 03.05 

2004 nr. 12 (konkurranseloven) har som formål ”å fremme konkurranse for derigjennom 

å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser” jfr. §1. Kapittel 4 innholder regler om 

kontroll med foretakssammenslutninger. Disse vil være relevante i de tilfeller oppkjøpet 

vil medføre ”vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål” jfr. § 16. I 

§ 17 finner man definisjonen på en foretakssammenslutning. Av denne bestemmelsens 

først ledd fremgår det at  

 

”en foretakssammenslutning foreligger når  
to eller flere tidligere uavhengige foretak eller deler av foretak fusjonerer, eller 
- en eller flere personer, som allerede kontrollerer minst ett foretak, eller 
- ett eller flere foretak 
direkte eller indirekte, helt eller delvis, varig overtar kontrollen over ett eller flere andre foretak”. 
 

Andre ledd supplerer første ledd med: 

 

”Når det opprettes et fellesforetak som på varig grunnlag ivaretar alle funksjoner som hører inn 
under en uavhengig økonomisk enhet, foreligger en foretakssammenslutning i henhold til første 
ledd bokstav b.” 
 

Denne bestemmelsen har en vid definisjon av hva en foretakssammenslutning er. I 

henhold til § 18 plikter partene i en fusjon eller den som overtar kontroll i et annet 
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selskap å sende melding til Konkurransetilsynet senest når endelig avtale er inngått eller 

kontroll er overtatt. Konkurransetilsynet har da etter § 20 2.ledd 25 virkedager på seg for 

å varsle om inngrep blir aktuelt. I behandlingsperioden oppstiller § 19 et 

gjennomføringsforbud for partene.  

 

For en potensiell kjøper av et selskap vil det etter det som er omtalt over, være 

hensiktsmessig at de juridiske rådgiverne vurderer de konkurransemessige sidene av 

kjøpet før man fremsetter et bud.  

 

2.4 Møte med klienten hvor man fastlegger formålet med prosessen 

På dette stadiet har man allerede gjort seg opp en mening om hva som bør undersøkes 

nærmere. Dette vil så bli avtalt i samarbeid med klienten. I mange tilfeller er det 

begrenset med tid til rådighet for å utføre en due diligence. De juridiske rådgiverne må 

derfor klarlegge hvilke forhold de skal rette fokus på. I oppdragsbekreftelsen mellom 

kjøperen og de juridiske rådgiverne bør følgende forhold avtales: 

 

- Bakgrunnen for gjennomføring av due diligence, herunder en beskrivelse av 

transaksjonen og henvisninger til avtalegrunnlaget for due diligence. 

- Formålet med due diligence, og fastsettelse av forhold som innebærer at prosessen 

avbrytes.  

- Fastleggelse av hvilke juridiske forhold som skal undersøkes. Særlig bør det presiseres 

hvorvidt skatte- og avgiftsmessige forhold skal gjennomgås under den juridiske eller 

finansielle due diligence. Det bør også foretas en negativ avgrensning i forhold til de 

omstendigheter som ikke skal gjennomgås, og som forutsetningsvis hører inn under andre 

rådgiveres due diligence.  

- Beløpsmessige terskler eller tidsmessige begrensninger med hensyn til hvilke forhold 

som skal undersøkes.  

                                                                                                                                                 
13 Lawrence s. 8-2 
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- Klarlegging av forutsetningene for oppdraget, for eksempel at alle avtaler er 

undertegnet av personer med kompetanse til å binde selskapet og at all etterspurt 

informasjon fremlegges.  

- En klargjøring av hvorvidt opplysninger og dokumentasjon som mottas fra selger skal 

etterprøves ved henvendelse til kontraktsmotparter.  

- I hvilket tidsrom due diligence skal gjennomføres, og når rapporten fra arbeidet skal 

være ferdig. Om dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig i et datarom eller om dokumenter 

skal kopieres og sendes de juridiske rådgiverne.  

- Kostnader forbundet med prosessen, og hvordan prisen fastsettes.  

- Hvilket språk rapporten skal foreligge på.  

- Hvorvidt det skal avlegges skriftlige delrapporter underveis.  

- Klausuler om hvorvidt rapporten som avgis skal være konfidensiell, og kun til bruk for 

kjøper.  

- Hvilke personer som skal være tilgjengelige under prosessen for intervjuer og 

supplerende spørsmål. Avtalen må bestemme at selger skal frita de som har taushetsplikt 

for denne, typisk revisor, advokat14.  

 

De juridiske rådgiverne må i forlengelsen av dette møtet utarbeide lister med 

dokumentasjon som de har behov for. Det er viktig at disse listene identifiserer så konkret 

som mulig hvilken dokumentasjon man ber om slik at prosessen går så raskt som mulig. 

Disse listene blir så oversendt målselskapet15.  

 

2.5 Organisering av datarom 

Et datarom er en betegnelse på et rom hvor selger samler den dokumentasjonen han vil gi 

til kjøper. Det kan være et kontor i salgsobjektet eller det kan være et kontor et annet 

sted, typisk hos et advokatfirma16. Fordelene ved å ha dette rommet et annet sted er at 

man slipper unødvendig støy i målselskapet, og problemer med at informasjon siver ut.  

                                                 
14 Knudsen s. 312-313 
15 Lawrence s. 4-27 
16 Boye s. 40 
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Selger bør som nevnt også selv ha gjort en egen due diligence før man etablerer dette 

rommet, slik at man selv har mulighet til å rette opp eventuelle feil, og at man er helt 

sikker på hva man kan tilby. 

 

Hensikten med å ha et slik rom er at man gjør det lettere for kjøper å gjennomgå 

selskapet. I dette rommet har man vanligvis lister over den tilgjengelige informasjonen, 

hvilke kjøper kvitterer på. Hensikten med dette er å ha bevis i ettertid om hvilken 

informasjon kjøper har mottatt før kjøpet ble sluttført. For øvrig må man ta stilling til 

hvor lenge datarommet skal være åpent og om det skal være anledning til å ta kopier, 

gjøre avskrifter m.v.17

 

2.6 Hva bør undersøkes 

Det kan være nyttig å gjennomgå selskapets styre- og generalforsamlingsprotokoller, 

særlig med henblikk på om beslutninger senere er gjennomført reelt og formelt i henhold 

til vedtaket, eller om det er tatt viktige beslutninger som selgeren ikke har opplyst om. 

Stiftelsesdokumenter, vedtekter og aksjonæravtaler bør undersøkes for å kartlegge 

eventuelle stemmerettsbegrensinger og forkjøpsrettigheter. Videre bør alle opsjoner, 

tegningsrettigheter, konvertible lån og andre instrumenter gjennomgås.  

 

Virksomhetens avtaler som for eksempel ansettelsesavtaler, låne- og garantiavtaler, 

forsikringsvilkår, avtaler med aksjonærer, konserntransaksjoner, avtaler med selskapets 

viktigste kunder og leverandører, forskning og utviklingsavtaler, leasing- og leieavtaler, 

samt selskapets standardavtaler bør gjennomgås. I gjennomgangen bør det fokuseres på 

om det foreligger lovstridige avtaler, og om selskapet er bundet av særlige byrdefulle 

avtaleklausuler.  

 

En av de viktigste oppgavene til de juridiske rådgiverne er å bringe på det rene om 

virksomheten har eiendomsrett og hjemmel til sine aktiva. Særlig ved interne 

                                                 
17 Lawrence s. 4-92.20, se også Knudsen s. 315 
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transaksjoner mellom konsernselskaper er det lett at overføring av hjemmel i 

tinglysningsregistrene uteglemmes.  

 

Administrasjonen, eksterne juridiske rådgiver og revisor bør intervjues for å avdekke så 

vel foreliggende som potensielle rettstvister. Man bør også be om kopi av alle brev sendt 

til revisor de seneste år vedrørende søksmål og /eller andre rettslige krav fremsatt overfor 

selskapet. Eventuelle bokettersynsrapporter og korrespondanse med 

ligningsmyndighetene bør også gjennomgås18.  

 

I de tilfeller hvor målselskapet besitter verdifulle varemerker og/eller patenter, så er det 

viktig å kartlegge varigheten på disse. Det er også viktig å forvisse seg om at de er 

fornyet19. 

 

2.7 Due diligence rapport 

I praksis er det svært vanlig at det utarbeides en rapport av de juridiske rådgiverne etter at 

de har avsluttet undersøkelsene. Innholdet i denne vil variere med undersøkelsens 

omfang, klientens ønsker, rapportens formål m.m. Denne rapporten bør påpeke de 

konkrete feil og mangler som er avdekket ved virksomheten. Virksomhetens vesentlige 

avtaler, protokoller, offentlige pålegg m.m bør vedlegges i kopi. I rapporten bør det gis en 

generell beskrivelse av hvorvidt og i tillfelle i hvilken grad virksomheten formaliserer 

sine avtaler, beskytter sine rettigheter og overholder lover og forskrifter. Ledelsens evne 

og vilje til å ivareta virksomhetens juridiske interesser kan gi en pekepinn på hvor 

sannsynlig det vil være om noen av garantiene i ettertid må gjøres gjeldende20.  

 

Denne rapporten bør ikke inneholde noen overraskelser for klienten. Alle vesentlige 

forhold som oppdages under prosessen bør løpende formidles til klienten21.  

                                                 
18 Gustavsson/Haugstad s. 18 flg.  
19 Lawrence s. 13-2 flg.  
20 Gustavsson/Haugstad  s. 20 
21 Knudsen s. 319 
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2.8 Avtaleutforming og undertegning 

Etter at den potensielle kjøper har gjennomgått den forelagte dokumentasjonen, vil det 

normalt bli utferdiget et kontraktsforslag. For begge partene vil det være en fordel å ta 

initiativet til å skrive kontraktsutkastet. Man vil da kunne utforme avtalen slik at den 

ivaretar ens egne interesser på en best mulig måte22. Her vil imidlertid styrkeforholdet 

mellom partene ofte spille inn. I tilfeller hvor det er mange interessenter vil typisk selger 

ha en sterkere posisjon, enn hvor det bare er en kjøper. Forhandlinger rundt 

kontraktsutkastet og den endelige avtaleutformingen vil ofte være en krevende prosess. 

Det er da viktig at både kjøper og selger er bevisst på hva som er det vesentlige for en 

selv. I tillegg er det viktig at alle som deltar i forhandlingene er kjent med de økonomiske 

og juridiske termene som blir brukt i kontraktsutkastet slik at det ikke oppstår 

misforståelser23.  

 

2.8.1 Garantier 

I forbindelse med det endelige kontraktsutkast er det vanlig for kjøper å kreve garantier 

for forhold ved målselskapet24. I praksis påtar selger seg ofte ansvaret for skattemessige 

forhold som ligger tilbake i tid 25. Andre forhold som vanligvis garanteres utbetinget er 

enkle forhold for eksempel at selger er eier av salgsgjenstanden; salgsgjenstanden er et 

gyldig stiftet og lovlig etablert selskap; salgsgjenstanden er fri for heftelser; selger har 

salgsrett; de solgte aksjer representerer hele det solgte selskaps aksjekapital; 

aksjekapitalen er fullt innbetalt; det foreligger ingen fordringer til selger på selskapet. I 

praksis vil det være vanskeligere å vurdere om selger skal garantere for eksempel: at det 

solgte selskaps regnskaper er iht. gjeldende lov og god regnskapsskikk, og gir et riktig 

bilde av selskapets stilling; alle avtaler fremvist i datarommet er gyldig inngått og gyldige 

                                                 
22 Boye s. 41 
23 Info hentet fra møte med  Partner Jarle Kvam i Wiersholm, Melby & Bech i forbindelse med 

gjennomgang av de praktiske sider av en due diligence 
24 Målselskapet vil si det selskap som er gjenstand for oppkjøp 
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etter sin ordlyd; det foreligger ikke grunnlag for krav fra tidspunkt før overtakelse av 

aksjene; selskapet har ikke endret regnskapsprinsipper de siste år; det har ikke skjedd 

noen vesentlig forverring i selskapets stilling siden siste regnskapsavleggelse; det solgte 

selskap har ingen lønns- eller pensjonsforpliktelser, garantiforpliktelser eller andre 

forpliktelser som ikke er medtatt i balansen; selger har gitt alle vesentlige og relevante 

opplysninger om selskapet; osv26.  

 

2.9 Bekreftende due diligence 

I enkelte tilfeller avtales det at kjøper skal gjøre en bekreftende due diligence etter at man 

har kjøpt og overtatt selskapet. Hensikten med dette er å forvisse seg om at selskapet er i 

den tilstand som ble forespeilet på avtaletidspunktet27.   

 

2.10 Auksjonsprosesser 

I enkelte tilfeller hvor eierne av et selskap ønsker å selge selskapet eller en del av det, så 

foretar man hele due diligence prosessen hos en ekstern rådgiver på eget initiativ. Etter at 

rådgiveren har foretatt denne, så sender man ut et tilbudsdokument til potensielle kjøpere 

med et kontraktsforslag. Disse inviteres til å legge inn bud. Når budene er kommet inn, så 

får for eksempel de 4 med høyest bud tilgang til datarommet. Det blir så en ny runde med 

justering av budet, og kommentarer til selgers kontraktsutkast. Denne type prosesser skjer 

typisk i de tilfeller hvor selger vet at han har noe attraktivt og tilby, og at det er flere 

interessenter28.  

                                                                                                                                                 
25 Advokat Jarle Kvam  
26 Boye s. 43 
27 Gustavsson/Haugestad s. 16 
28 Advokat Jarle Kvam 
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3 Kilder og metode 

3.1 Lov og forarbeider 

Lov om børsvirksomhet av 17. november 2000 nr. 80 (børsloven) er en rammelov. Den er 

bygget opp slik at organiseringen og drift av børsen samt hovedregler fastsettes gjennom 

lover og forskrifter, mens den detaljerte organiseringen av kursnoteringen og handelen 

fastsettes gjennom børsens egne regler og forretningsvilkår. 

 

3.2 Børsstyret og Børsklagenemdens praksis 

Børsen skal etter børsl. §5-11 overvåke handelen og kursnoteringen på børsen, og sørge 

for at dette skjer i overensstemmelse med lover og forskrifter samt børsens regler og 

forretningsvilkår. Avgjørelser av Børsstyret og Børsklagenemden vil derfor være 

relevante for å fastlegge hvordan de børsrettslige reglene skal tolkes. Rettskildemessig 

bør derfor slike vedtak tillegges større vekt enn det forvaltningsmessige avgjørelser 

normalt har29. Disse organene har spesialkompetanse på sitt område, og dessuten er det 

sparsomt med domspraksis på området.  

 

3.3 Juridisk teori 

De børsnoterte selskapenes informasjonsplikt er i liten utstrekning behandlet i norsk 

juridisk teori. Det som finnes av teori på området er så vidt meg bekjent boken ”Børs- og 

verdipapirrett” av Knut Bergo, Cecilie Østensens artikkel om ”Børsnoterte selskapers 

løpende opplysingsplikt” i Tidsskrift for Forretningsjus 1998:3 s. 43-103 og Marius Ryel 

sin artikkel om ”Informasjonsplikt ved fusjon og oppkjøp av børsnoterte selskaper” i 

Tidsskrift for Forretningsjus 1996:2 s. 27-44. 

 

                                                 
29 Eckhoff s. 214 flg.  
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3.4 Utenlandsk rett 

Norge har gjennom EØS avtalen forpliktet seg til å tilpasse sitt regelverk til de direktiver 

som er en del av avtalen. For denne oppgavens del vil opptaksdirektivet 1979/279/EØF 

av 5.mars 1979 være sentralt. Dette regulerer samordningen av vilkårene for opptak av 

verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs. I tillegg pålegger direktivet utstederne 

av børsnoterte aksjer eller obligasjoner en løpende informasjonsplikt om kursrelevante 

forhold eller hendelser. Både halvårsdirektivet 1982/121/EØF og opptaksdirektivet stiller 

krav til offentliggjøring av regnskaper for børsnoterte foretak. Disse direktivene er 

implementert i norsk rett30. Norsk rett må imidlertid bare oppfylle minimumskravene i 

direktivene31. Det sentrale for denne oppgavens fremstilling er rådsdirektiv 

1979/279/EØF Skjema C som krever umiddelbar offentliggjøring av vesentlige forhold 

som kan lede til betydelig kursendring. I direktivet er den språklige formuleringen at 

opplysningene ” vil kunne fremkalle.. en betydelig ændring i kursen”. Børsforskriftens § 

5-2 1.ledds formulering om at opplysningene ” må antas å være av ikke uvesentlig 

betydning for kursen” kan synes å oppstille et lempeligere krav til antatt kurseffekt enn 

det som fremgår av minimumskravene i direktivene. Det betyr at terskelen for 

informasjonspliktens inntreden er lavere etter norsk rett enn etter direktivteksten.   

 

Andre lands praksis har ikke direkte relevans for fastleggelsen av norsk rett. Utenlandsk 

praksis vil imidlertid ha overføringsverdi ved fastleggelsen av norske regler på grunn av 

flere forhold32. Konkurransen fra alternative markeder er en trussel slik at norsk rett ikke 

bør være vesentlig forskjellig fra konkurrerende børser. Opplysningsplikten beror i 

betydelig utstrekning på en avveining av reelle hensyn. De løsninger som er valgt 

internasjonalt vil derfor være til hjelp for fastleggelse av norsk rett33. Aktører fra 

forskjellige land deltar i økende grad på ulike børser. Det bør derfor søkes felles 

løsninger, slik at ikke noen oppnår et konkurransefortrinn. Mangel på sentrale norske 

                                                 
30Lov om børsvirksomhet m.m av 17.november nr. 80 2000, med tilhørende forskrifter 
31 Det fremkommer direkte av direktivene at de bare er minimumskrav jfr. 1979/279/EØF art. 5 nr. og 

1982/121/EØF art. 2 
32 Echoff s. 283 flg.  
33 Aarum s. 24 
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rettskilder medfører også at mindre sentrale rettskilder får en mer sentral plass enn ellers. 

Innen EU har landene direktivene som felles bakgrunn for sin interne lovgivning. Praksis 

fra andre land som er bundet av direktivene vil derfor kunne være til hjelp ved 

fortolkningen av bestemmelsene. Vekten av et standpunkt i utenlandsk rett ved 

fastleggelse av den interne retten, vil nok være liten. Antakelig vil domstolene eller 

Børsklagenemden bare bruke et slikt standpunkt som et støtteargument i sin begrunnelse, 

på linje med et reelt hensyn. Særlig vil dansk rett være relevant. Finansmarkedet i 

Danmark har mange fellestrekk med det norske. Københavnbørsen er også medlem av 

NOREX34 hvilket innebærer at børsene benytter felles handelsplattform og har som 

formål å harmonisere reglene sine.  

 

3.5 Forholdet til bestemmelsene om innsidehandel 

Informasjonsplikten og forbudet mot innsidehandel har nær sammenheng. Bestemmelsen 

som regulerer forbudet mot innsidehandel finner man i verdipapirhandelloven (vphl) § 2-

1. Informasjonsplikten anses generelt å være viktig nettopp for å forebygge 

innsidehandel35. Dette aspektet ble også fremhevet da den løpende informasjonsplikten 

kom inn i norsk børslovgiving i 1983. Det skjedde gjennom vedtakelse av § 12 A i den 

daværende børslov. Bestemmelsen ga hjemmelsgrunnlag for å pålegge selskapene 

opplysningsplikt etter nærmere bestemmelser i børsreglementet36.  

Reglene om informasjonsplikt og innsidehandel slik de lyder i dag, har det fellestrekk at 

det i begge tilfeller må foretas en konkret vurdering av opplysningenes kvalitet og 

kurssensitivitet. Praksis og teori om vphl. §2-1 vil derfor ha overføringsverdi til spørsmål 

omkring informasjonsplikten. Hovedformålet bak begge bestemmelsene er også det 

samme, nemlig å sikre et velfungerende og tillitvekkende kapitalmarked. Til tross for 

disse likhetene, er den grunnleggende problemstillingen ulik.  

 

                                                 
34 Medlemmene av NOREX alliansen er Stockholmsbørsen, den Islandske børsen, Københavnbørsen og 

Oslo Børs 
35 Krüger Andersen/Clausen (2000)s. 141.  
36 Jfr. Ot.prp. nr. 21 (1983-1984) s. 1, Innst. O nr. 21 (1983-1984) s.2 og 3. 
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For å vurdere om informasjonsplikten er inntrådt, så er hovedspørsmålet om 

opplysningene er av en slik art at investorene ville hatt interesse av at informasjonen ble 

publisert. Formålet er å gi investorene bredest mulig grunnlag å treffe beslutninger på, 

ved å sikre åpenhet i markedet. Sentralt er derfor temaet om informasjon som må antas å 

påvirke kursen på selskapets aksjer er distribuert i markedet, ved siden av å hindre 

informasjonslekkasje. Hvis selskapet får mistanke om at informasjon har begynt å lekke 

ut til markedet, så blir det ekstra viktig at selskapet selv går ut med informasjon. 

Vurderingstemaet for innsidehandelsbestemmelsen er imidlertid om aktører med særlig 

kunnskap om forhold knyttet til et børsnotert selskap har misbrukt denne informasjonen. 

Målet er altså å hindre at enkeltaktører benytter slik informasjon til egen fordel på 

bekostning av de øvrige investorene. I motsetning til informasjonspliktens formål med å 

kanalisere fortrolig informasjon til markedet37.  

Innsidehandelsforbudet i vphl. § 2-1 rammer opplysninger som er ”egnet til å påvirke 

kursen” og som ikke er offentlig kjent eller allment kjent i markedet. Det er altså 

tilstrekkelig at opplysningene er egnet til å ha kursrelevans. I forhold til kravet til 

kursrelevans i børsforskriftens § 5-2 l. ledd så skal det mindre til før en opplysning regnes 

som en innsideopplysning enn at informasjonsplikten inntrer. Innsidehandelsforbudet er 

altså strengere enn informasjonsplikten. Før verdipapirhandelloven ble endret i 2001 var 

dette forholdet omvendt38. På nåværende tidspunkt vil innsidehandelsforbudet derfor 

kunne inntre tidligere enn informasjonsplikten til børsen. Implikasjonene av denne 

forskjellen vil typisk gjøre seg gjeldende i en forhandlingssituasjon hvor prosessen er 

under løpende utvikling. 

 

Det kan stilles spørsmål ved om forholdet mellom innsidehandelsforbudet og 

informasjonsplikten er egnet til å ivareta investorenes interesser i tilstrekkelig grad. 

Reglenes skjønnsmessige oppbygning og de bevismessige problemene knyttet til å 

avdekke ulovlig innsidehandel, gjør at lovgivningen muligens ikke ivaretar hensynet til 

investorene i tilstrekkelig grad. Det kan argumenteres for at hensynet bak 

                                                 
37 Østensen s. 46-47 
38 Endringen ble foretatt i lov  av 15. juni 2001 nr. 43 som trådte i kraft 1.juli 2001  
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innsidehandelsforbudet om å unngå misbruk av innsideopplysninger i bedre grad ville 

vært ivaretatt dersom innsidehandelsforbudet og informasjonsplikten hadde vært 

sammenfallende. Praktiseringen av de to bestemmelsene ville dermed blitt enklere å 

forholde seg til for selskapene. 

  

I forbindelse med vedtakelsen av EUs markedsmisbruksdirektiv er det vedtatt nytt 

kapittel 2 i verdipapirhandelloven39, samt sendt høringsutkast til nytt kapittel 5 i 

børsforskriften. I høringsutkastet er det i vedlegg 1 oppstilt forslag til nye regler, og her 

fremgår det at ny § 5-2 viser direkte til ny verdipapirhandellov (vphl) §2-2 som definerer 

innsideinformasjon40. Dersom høringsutkastet blir vedtatt vil opplysningsvilkåret i begge 

bestemmelsene være sammenfallende.  

4 Bakgrunnen for reglene 

4.1 Verdipapirmarkedets samfunnsmessige rolle og betydning 

Verdipapirmarkedets samfunnsmessige rolle er å effektivisere utstedelse og omsetning 

av- eierandeler i selskapene (dvs. aksjer mv.), -finansielle fordringer (obligasjoner mv.), 

ved at aksjer og fordringer standardiseres i form av verdipapirer og omsetningen 

organiseres og sentraliseres på en felles markedsplass41.  

 

Utstedelse av verdipapirer i form av aksjer gjør det mulig å dele opp prosjekter i mindre 

og omsettelige deler, slik at store og risikable prosjekter lettere kan finansieres. 

Standardisering forenkler omsetningen av verdipapirer og reduserer dermed 

transaksjonskostnadene ved dekningen av kapitalbehov, og verdipapirer fungerer som 

sparealternativer og gir investorer mulighet til å oppnå gunstigere kombinasjoner av 

avkastning og risiko på sin sparing. 

                                                 
39 Lov 04.03.2005 nr. 11 ikke i kraft per 11.03.2005 
40 Høringsnotat datert 14.01.2005 fra Finansdepartementet.  
41 NOU 1995:1 kap. 3.2 side 21 
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Omsetning av verdipapirer krever i seg selv intet organisert marked eller noe formalisert 

apparat i form av en organisert og regulert børs. Børsomsetning sikrer imidlertid rask 

spredning av informasjon og offentlig innsyn i de transaksjoner som skjer42. 

 

Børsenes samfunnsøkonomiske rolle som regulerte markedsplasser for omsetning av 

verdipapirer innebærer blant annet at de skal: 

 

- Legge til rette for en effektiv handelsplass for omsetning og utstedelse av finansielle 

instrumenter(redusere transaksjonskostnader) 

- Spre informasjon av betydning for markedsaktørene (sikre effisiens, smøre hjulene) 

- Overvåke markedet slik at spillereglene følges 

 

Av det som er sagt ovenfor fremgår det at verdipapirmarkedet og børsen som 

markedsplass har viktige funksjoner i samfunnet. For denne oppgavens henseende er det 

spesielt viktig å peke på børsens rolle som formidler av informasjon på samme tid til alle 

markedsaktørene. Når all informasjon er reflektert i prisene på verdipapirene, sier man at 

markedet er effisient. Et effisient marked er betegnet ved at informasjon raskt og fullt ut 

reflekteres i markedsprisen. I finansteorien har det i ” The Efficient Capital Market 

Hypthesis”43 blitt oppstilt tre forskjellige former for effisiens, nemlig: 

 

Svak effisiens:  Priser inneholder all informasjon lagret i historiske pris- og 

volumdata. 

Halvsterk effisiens:  Priser inneholder all informasjon lagret i historiske-pris og 

volumdata og i all offentlig informasjon. 

Sterk effisiens:  Priser inneholder all informasjon lagret i historiske pris- og 

volumdata og i all offentlig og privat informasjon. 

 

                                                 
42 NOU 1999:3 pkt. 5.1 
43 Bodie/Kane/Marcus s. 328 flg.  
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Graden av effisiens vil påvirke graden av tillit markedsaktørene har til markedet. I et 

marked med svak effisiens vil enkelte aktører kunne ha informasjon som de kan bruke til 

å berike seg ved å handle på grunnlag av denne. Et slikt marked er i liten grad 

tillitvekkende for potensielle investorer. I et marked som er sterkt effisient vil det ikke 

være behov for regler om informasjonsplikt. Informasjonen vil da tilflyte markedet 

uansett. Teorien om halvsterk effisiens er antatt å være den som er nærmest slik det 

fungerer i praksis44. For børsen er det derfor viktig å ha regler som skaper et 

tillitvekkende marked, hvilket gjør markedsaktørene villige til å foreta transaksjoner. 

Dette er igjen viktig for å skape likviditet i markedet. Et likvid marked vil si at 

verdipapirer kan omsettes med minimal effekt på kursene i markedet. Et slikt marked 

kjennetegnes ved at det hele tiden er mange aktører som er villige til å kjøpe og selge 

verdipapirer. Dette gjelder både for førstehåndsmarkedet og annenhåndsmarkedet. I 

førstehåndsmarkedet utsteder selskapet aksjer i bytte med egenkapital fra investorene. 

Mens det i annenhåndsmarkedet typisk foregår handel av selskapets aksjer investorene 

imellom45. For at førstehåndsmarkedet skal fungere som en effektiv kapitalkilde for 

næringslivet, så er eksistensen av et likvid annenhåndsmarked avgjørende. Dersom det er 

tvil om verdipapirene kan omsettes når det er aktuelt å selge, vil investorene kreve en 

tilleggspremie for omsetningsusikkerheten (likviditetspremie). Samfunnsmessig er altså 

et likvid førstehånds- og annenhåndsmarked en viktig forutsetning for å sikre 

egenkapitaltilgang til nye investeringer46.  

 

4.2 Hensyn bak informasjonsplikten 

Informasjonspliktens formål er å sikre børsen løpende kontroll med at kursnoteringene 

gjenspeiler de reelle forhold, og at det ikke skjer uregelmessigheter i omsetningen av 

finansielle instrumenter47.  

                                                 
44 Østensen s. 57 om dette med henvisning til høyesterettsavgjørelse i Usa Basic Inc vs. Levinson 
45 I enkelte situasjoner vil imidlertid også selskapet selv kjøpe og selge aksjer, for eksempel som en form 

for utbytte til investorene.  
46 NOU 1999:3 pkt. 5 
47 NOU 1985:33 s. 24, Ot.prp.nr. 83 (1986-87) s. 67 

 23 



 

 

Beskyttelse av investorinteressene er anført som et avgjørende hensyn bak reglene om 

informasjonsplikten. For å verdsette et selskap er investorene avhengig av tilgang på 

relevante og troverdige opplysninger om en utsteders økonomiske og forretningsmessige 

forhold og om rettigheter knyttet til det enkelte verdipapir. Verdien av et selskap er basert 

på selskapets forventede fremtidsutsikter, og tilgangen til informasjon er viktig for 

løpende å korrigere disse. 

 

Hensynet til at investorene har mest mulig lik informasjon ved prisdannelsen (”level 

playing field”) og kan prissette verdipapirene ut fra reelle forhold og ikke spekulasjoner, 

er altså viktig48. I tillegg vil hensynet til å unngå misbruk av innsideinformasjon spille 

inn. En streng plikt til straks å informere børsen og markedet om vesentlige forhold i 

selskapet, vil bidra til å hindre at noen vet mer enn andre. For å skape et tillitvekkende 

marked49 er dette et viktig hensyn. 

 

For at børsens rolle som markedsplass skal fungere effektivt er det viktig at regelverket 

ivaretar både kjøper- og selgerinteressene. Selskapenes behov for å beskytte sine egne 

interesser med derfor også tas i betraktning i vurderingen av hvor langt 

informasjonsplikten skal strekkes. Tungtveiende hensyn taler i enkelte tilfeller mot at 

selskapene skal pålegges informasjonsplikt. Det kan for eksempel være informasjon om 

fusjonsforhandlinger, kontraktsinngåelser, samarbeidsavtaler, nye investeringer osv. En 

omfattende informasjonsplikt kan virke ødeleggende på selskapets mulighet til å 

gjennomføre slike planlagte transaksjoner. Hvis selskapet har planlagt for eksempel et 

virksomhetserverv kan informasjon i markedet om dette på et tidlig tidspunkt medføre at 

transaksjonen blir mer kostbar enn beregnet. Fordi andre da typisk vil utnytte seg av 

denne informasjonen for eksempel ved å kjøpe seg opp i målselskapet og dermed presse 

prisen.50  

 

                                                 
48 NOU 1999:3 pkt. 9.10 
49 Jfr. børslovens formål § 1-1 
50 Østensen s. 60-63 
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Et annet hensyn mot en for omfattende informasjonsplikt er det forhold at denne 

medfører kostnader for selskapene.51 For selskapene vil disse kostnadene bestå i å 

innhente og bearbeide informasjon. Dette hensynet må imidlertid ses opp mot at 

selskapene uansett har behov for denne informasjonen i den daglige drift av 

virksomheten. Dessuten vil også informasjonstilgangen til markedet typisk medføre bedre 

likviditet. En forklaring på dette er at aksjemarkedets likviditet har sammenheng med 

graden av informasjonstilgang hos investorene. Motsatt har det i teorien vært anført at 

investorene ikke er interessert i at informasjonsplikten blir for omfattende. Slik at det blir 

vanskeligere å skille informasjonens relevans fra hverandre52.  

 

Utviklingstrekkene i økonomien de senere år har vært en stadig større grad av 

internasjonalisering med tilhørende nedbygging av den rettslige beskyttelse mot 

konkurranse for nasjonale markeder. Det betyr at lokale markedsplasser som Oslo Børs i 

stadig større grad må konkurrere med andre lands markedsplasser. Økende konkurranse 

medfører at det blir større fokus på investorenes behov. Den rettslige reguleringen av 

handelen vil derfor få betydning for konkurransedyktigheten. For informasjonspliktens 

del vil imidlertid ikke en lempeligere regulering ubetinget være noen fordel. For å få en 

effektiv og tillitvekkende markedsplass er det en forutsetning at alle markedsaktørers 

interesser blir ivaretatt, og at reglene ikke gir investorene dårligere beskyttelse enn på 

markedsplassene vi konkurrerer med53. 

5 Informasjonsplikten 

5.1 Innledning 

Informasjonsplikten for børsmedlemmene er hjemlet i børsloven § 5-7 1. ledd har som 

overskrift ”opplysningsplikt for utstedere” og lyder slik: 

                                                 
51 Sæbø s. 478 
52 Østensen s. 60, Sæbø s. 479 
53 NOU 1999:3 s. 136 flg.  
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”Etter nærmere regler fastsatt av departementet skal utstederne av omsettelige verdipapirer 
offentliggjøre opplysninger av betydning for en riktig vurdering av verdipapirene, og sende slike 
opplysninger til den børs der verdipapirene er notert.” 
 

Børslovens § 5-7 er hjemmelsgrunnlaget for de børsrettslige reglene om 

informasjonsplikt for utstederne. Bestemmelsen er generell og gir departementet 

kompetanse til å fastsette nærmere regler. Denne kompetansen er delegert til 

Finansdepartementet i forskrift54. Fra forarbeidene fremgår det at § 5-7 i hovedsak er en 

videreføring av den tidligere børslovs § 4-7 første og tredje punktum55. Praksis i 

forbindelse med denne vil derfor fortsatt være relevant.  

 

§5-7 1.ledd er en ren hjemmelsregel, mens den sentrale materielle bestemmelse er 

børsforskriften § 5-2.  

 

5.2 Børsforskriften § 5-2 1.ledd 

De nærmere reglene om informasjonspliktens innhold fremkommer av § 5-2 1.ledd, som 

lyder slik: 

 

”Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart gi børsen opplysninger, herunder om endringer i 
forhold som tidligere er meddelt børsen, som må antas å være av ikke uvesentlig betydning for 
kursen på selskapets aksjer. Opplysninger fra selskapet som offentliggjøres ved andre børser hvor 
selskapets aksjer er notert, skal senest samtidig sendes børsen.”  
 

Første ledd i bestemmelsen inneholder den generelle normen. De øvrige ledd i paragrafen 

og de andre bestemmelsene som berører informasjonsplikten, er i stor grad kun 

eksempler på forhold som uansett ville vært informasjonspliktige etter hovedregelen56. 

For at informasjonsplikten skal utløses oppstiller første ledd tre kumulative vilkår: 

 

”opplysninger” som  

                                                 
54 Forskrift 17.11.2000 nr. 1157 
55 Ot.prp. nr. 73 (1999-2000) pkt. 16 
56 Bergo s. 102 
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”må antas” å være 

”av ikke uvesentlig betydning for kursen”. 

 

I de tilfeller alle disse tre vilkårene er oppfylt vil informasjonsplikten være utløst. 

Vilkårene vil bli behandlet hver for seg i punkt 5.3, 5.4 og 5.5. 

 

5.2.1 Forholdet til de øvrige bestemmelser i kapittel 5 

De øvrige bestemmelser i kapittel 5 er som nevnt ovenfor, i stor grad kun eksempler på 

forhold som uansett ville vært informasjonspliktig etter § 5-2 første ledd. Om forholdet til 

2. ledd uttaler Børsklagenemden i Alcatel saken57 at: 

 

”for børsklagenemnden er det tilstrekkelig å fastslå at annet ledd ikke begrenser den generelle 
opplysningsplikten som følger av den alminnelige regel i første ledd.” 
 

I enkelte tilfelle vil informasjonsplikten etter § 5-2 første ledd inntreffe på et tidligere 

tidspunkt enn hva de andre bestemmelsene antyder. Et illustrerende eksempel på det er 

Børsklagenemdens avgjørelse i Vital saken58. Nemden slo der fast at Vital var 

informasjonspliktig om at det var kjent med et mulig overtakelsestilbud før et slikt tilbud 

var mottatt. § 5-3 i børsforskriften inneholdt på den tid et punkt om at selskapet skulle 

informere om overtakelsestilbud de var kjent med. Et overtakelsestilbud forelå ennå ikke, 

men Børklagenemden uttalte at det forelå en ” realistisk og rimelig mulighet” for at et 

slikt tilbud ville komme. Det ble uttalt at slike opplysninger ” ..åpenbart ville ha 

                                                 
57 Sak 1/2000 
58 Sak 1/1996. Vital saken ble behandlet to ganger av Børsklagenemden på grunn av at ett av 

varamedlemmene som deltok ved første gangs behandling ved en feil ikke var formelt oppnevnt til vervet. 

Vedtaket ble kjent ugyldig i sak 1/1997, og realitetsbehandlet på nyt i sak 2/1997 som fikk samme utfall 

som den første saken, men med en annen begrunnelse. Dette tilfellet reiser et interessant rettskildemessig 

problem. Den første avgjørelsen var om lag et år gammel da den ble kjent ugyldig. Det må antas at 

markedsaktørene hadde innrettet seg etter avgjørelsen, og denne var også kommentert i juridisk teori av 

Ryel. Ugyldigheten var begrunnet i en personell kompetansemangel, og den materielle kompetanse var 

således i orden. Dette taler for at den første avgjørelsen fortsatt vil være relevant.  
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kursrelevant betydning...”. Avgjørelsen ble fattet med utgangpunkt i ordlyden i 

børsforskriftens § 5-2 1.ledd.  

 

En tolkning av ordlyden i § 5-2 1.ledd sett i sammenheng med andre ledd og de øvrige 

bestemmelsene i kapittel 5, taler for at andre ledd og de øvrige bestemmelsene ikke skal 

anses uttømmende å regulere informasjonspliktens inntreden. En slik tolkning gir heller 

ikke støtte til at de øvrige bestemmelsene i kapittel 5 skal tolkes antitetisk. Denne 

tolkningsmåten har også støtte i teorien59.  

 

5.3 ”...opplysninger...” 

I utgangspunktet kan all informasjon rundt et børsnotert selskap og dets verdipapirer være 

av interesse for markedsaktørene. Hva som rent språklig ligger i begrepet er ikke enkelt å 

angi. En opplysning vil typisk bestå av en rekke data eller kjennsgjerninger. En naturlig 

språklig forståelse taler imidlertid for at det oppstilles et krav til at informasjonen må ha 

en viss fasthet over seg og at den må gjelde noe konkret, før den skal kunne 

karakteriseres som en opplysning i børsforskriftens forstand. En slik fortolkning finner 

støtte både i praksis og teori.  

 

I Vital saken uttalte Børsklagenemden at: 

 

 ”..informasjonsplikten må normalt gjelde faktiske forhold, og altså ikke mer eller mindre løse 
hypoteser eller tanker. Men at det foregår samtaler med henblikk på et mulig overtagelsestilbud, 
er i denne sammenheng et faktum – en opplysning i børsloven og børsforskriftens forstand. At 
kontrakten skjer på et høyt nivå i selskapet, og i det hele at målselskapet lar seg involvere i 
prosessen, gir prosessen – sett fra målselskapets side – nettopp en karakter at et faktisk forhold, i 
motsetning til teoretiske muligheter man er henvist til spekulasjoner om. I denne forstand må det 
være riktig, som Børsstyret uttalte ved behandlingen 12. desember, ”at en aktiv deltakelse fra 
målselskapets side ved forberedelsen av fremsettelse av et overtagelsestilbud, bidrar til å senke 
terskelen for informasjonsplikten etter børsforskriften § 5-2 første ledd”.”60  
 

                                                 
59 Bergo s. 102 
60 Sak 1/1996 
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Ryel skriver i sin artikkel at ”opplysningene må gjelde konkrete og faktiske forhold”61. 

Østensen slutter seg også til en slik avgrensing av begrepet62. 

Både praksis og teori underbygger altså en slik avgrensning av opplysnings begrepet.  

 

Selskapet må imidlertid gis et visst spillerom før informasjonsplikten inntrer. Slik at 

ledelsens planer, ideer og strategi må være unntatt fra opplysingsbegrepet. Det samme 

gjelder for interne prognoser, kalkyler og budsjetter63. Slik det fremkom i punkt 4.2, så er 

et viktig hensyn bak reglene om informasjonsplikten å ivareta investorenes interesser. 

Dersom selskapene pålegges å offentliggjøre prognoser og kalkyler om fremtidige 

størrelser, så vil det være fare for at de skaper urealistiske forventninger i markedet. Det 

vil også være fristende for selskapene å gjøre dette, spesielt i forbindelse med emisjoner 

hvor de skal hente inn penger. Hensynet til å ivareta investorenes interesser taler således 

mot at dette er informasjonspliktig.  

 

Ved den nærmere vurdering av om informasjonen kommer innunder opplysningsvilkåret, 

vil sentrale momenter være informasjonens opphav, dens pålitelighet, 

usikkerhetsfaktorer, formålet med opplysningen m.m. Subjektive oppfatninger og usikre 

prognoser faller altså klart utenfor opplysningsvilkåret. Også en ide om et oppkjøp av en 

hovedkonkurrent vil falle utenfor. Behovet for å holde slik informasjon hemmelig kan 

være stor64. Hensynet til selskapenes interesser, og usikkerheten knyttet til slik 

informasjon begrunner dette.  

 

Informasjon relatert til selskapets drift og økonomi samt dets aktiva som må regnes som 

ikke uvesentlig for kursen, faller klart innunder opplysningsbegrepet. De øvrige vilkårene 

i bestemmelsen vil imidlertid oppstille visse grenser før et forhold er 

informasjonspliktig65. Konflikter og forhandlinger med de ansatte representerer 

                                                 
61 Ryel s. 31 
62 Østensen s. 71 
63 Østensen s. 73 
64 Østensen s. 75 
65 Se punkt 5.4 og 5.5 
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opplysninger med kursrelevans i de tilfeller hvor det foreligger fare for streik eller 

betydelig økning av selskapets lønnskostnader. Endringer i eierstruktur og ledelse 

omfattes også. Dette er forhold som også reguleres av § 5-2 2. ledd. Forholdet til kunder 

og leverandører kan også falle inn under vilkåret. Et eksempel på informasjon om 

kundeforhold som vil være kursrelevant finnes i Q-Free saken66. I denne saken ble Q-

Free ilagt overtredelsesgebyr for å ha sendt informasjon til børsen for sent. Dette skjedde 

i forbindelse med at Thales IS terminerte en kontrakt med Q-Free om leveranser av deres 

produkter. Børsstyret og Børsklagenemden fant at opplysningene måtte antas å være av 

ikke uvesentlig betydning for kursen. Avtalen var forventet å generere 7-8 % av 

totalomsetningen for konsernet i 2004.  

 

Vilkåret om at det må foreligge en opplysning innebefatter både positive og negative 

forhold om selskapet. Opplysningene behøver ikke nødvendigvis å innebefatte 

økonomiske forhold. Opplysningene behøver heller ikke ha direkte betydning for 

selskapene. Også opplysinger om forhold som vil påvirke selskapene indirekte er 

informasjonspliktige. Det kan for eksempel være forhold i et datterselskap som vil 

påvirke morselskapets resultater67. 

 

5.3.1 Avgrensning mot markedsinformasjon 

Det er vanlig å sondre mellom selskapssspesifikke opplysninger og generell 

markedsinformasjon. Markedsinformasjon er generell informasjon som mangler 

tilknytning til det enkelte selskap, men som kan få betydning for prisingen av 

verdipapirene i markedet. Eksempler på dette er fluktasjoner i oljeprisen som vil få 

betydning for prisingen av selskaper som Statoil og Hydro, endring av renten, 

devaluering eller et foreslått importforbud. Selskapsspesifikke opplysninger henspeiler 

seg direkte til det enkelte foretak. Det kan være opplysninger om selskapets økonomiske 

situasjon, kontrakter som er inngått/bortfalt, utfall av rettssaker selskapet har vært 

                                                 
66 Sak 3/2004 
67 Stordrange s. 169 
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involvert i m.m68. Ordlyden til § 5-2 1.ledd omfatter i utgangspunktet også slik 

informasjon. En så omfattende informasjonsplikt vil imidlertid medføre store kostnader 

for selskapene i tillegg til at det vil være ineffektivt for børsen å motta den samme 

informasjon fra samtlige selskaper. Investorene vil da også bli overlesset med 

informasjon. Den generelle markedesinformasjonen vil normalt være tilgjengelig i 

markedet uansett. Hensynet til investorenes interesser og selskapene selv taler begge mot 

informasjonsplikt for markedsinformasjon. Teorien gir også støtte til dette synet69. 

 

Fra dette utgangspunktet kan det tenkes markedsinformasjon som vil få stor innvirkning 

på selskapenes resultater, og som vil være informasjonspliktige. Eksempelvis kan det 

være importforbud i et land hvor en eksportbedrift har det vesentlige av sin eksport.  

 

5.4 ”..må antas..” 

Dette uttrykket oppstiller et krav om en påregnelig årsakssammenheng mellom 

informasjonen og kursendringen. Hvilken grad av sannsynlighet som kreves er ikke 

åpenbart i og med at det ikke foreligger noen forarbeider til børsforskriften. Den gamle 

børsforskriften hadde formuleringen ”...kan ha betydning” for kursen på selskapets 

aksjer70. Denne normen ble kommentert i Hydro-DnC saken hvor Børsklagenemden gav 

uttrykk for at ”...informasjonsplikt må foreligge hvis det er en rimelig mulighet for at 

opplysningene vil kunne få virkning på kursen...”71. Kravet er altså her formulert som en 

”rimelig mulighet” for kurspåvirkning. Senere praksis har fulgt opp dette, men 

omformulert noe slik at det er snakk om ”realistisk mulighet” for kurspåvirkning.  

 

Børsforskriften ble endret i 199172, og da kom nåværende formulering inn. Rent språklig 

synes vilkåret ”... må antas..” å oppstille et noe høyere krav til sannsynlighet for 

                                                 
68 Sæbø s. 492 
69 Sæbø s. 492, Østensen s. 76 
70 Forskrift av Finans- og Tolldepartementet av 21.12.1988 nr. 1060 
71 Sak 1/1989 
72 Endret ved forskift 11. januar 1991 nr. 194 
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kurspåvirkning, enn det den gamle børsforskriften gjorde. En naturlig språklig forståelse 

av ordlyden taler for et krav om sannsynlighetsovervekt.  

 

Alcatel saken73 dreide seg om overtredelse av børsloven § 4-7 jfr. børsforskriften § 5-2 

1.ledd. Alcatel var i forhandliger med Moyle Interconnector om levering av sjøkabel. 

Børsstyret fant her at Alcatel hadde brutt informasjonsplikten ved ikke å opplyse om 

kontrakten på det tidspunktet de mottok ”letter of acceptance” fra kontraktsmotparten. 

Om sannsynlighetsvurderingen uttaler Børsstyret: 

 

”Etter ordlyden og teorien betyr dette at det må ha vært overveiende sannsynlig at 
offentliggjøring ville gi slik kurspåvirkning, se Ryel i Tidsskrift for forretningsjus 2/96 s 31 og 
Østensen i samme tidsskrift 3/98 s. 78. Det kreves altså noe høyere sannsynlighet for 
kurspåvirkning enn ”rimelig mulighet” som ble lagt til grunn i børsstyrets vedtak av 18. januar 
basert på et sitat fra børsklagenemndens sak 1/89. Forskjellen skyldes at formuleringen ”må 
antas” kom inn etter 1989. 
For Alcatel må det altså vurderes om det var overveiende sannsynlig at opplysningene ville få 
ikke uvesentlig betydning for kursen på noe tidspunkt i perioden fra 24. september 1989 da 
selskapet mottok ”letter of acceptance” til 26. oktober da meldingen ble offentliggjort.” 
 

Børsstyret gir her sin tilslutning til det standpunktet Ryel og Østensen har antatt i teorien, 

nemlig et krav om overveide sannsynlighet. Børsklagenemden slutter seg imidlertid ikke 

til dette synspunktet, men uttaler74: 

 

”Forskriften stiller krav til påregnelig årsakssammenheng mellom informasjon og kursendring. 
Spørsmålet må etter Børsklagenemndens oppfatning være om opplysningene etter sin art er egnet 
til å påvirke kursen på den aksjen det er tale om. Om det skulle foreligge andre, selvstendige 
forhold knyttet til selskapet eller selskapets aksjer som i det konkrete tilfelle kunne tenkes å føre 
til at kursen likevel ville forbli uendret, kan ikke tillegges vekt i denne sammenheng.” 
 

Alcatel var en aksje som var lite likvid på grunn av en stor majoritetseier. Det skulle 

derfor mye til før kursen måtte antas å bli påvirket av nye opplysninger. Dette skjedde 

heller ikke da den viktige kontrakten med Moyle Interconnector Ltd ble kjent i markedet. 

Børsstyrets avgjørelse om å stadfeste overtredelse ble opprettholdt av Børsklagenemden. 

Børsklagenemden ga ikke sin tilslutning til det standpunktet som var antatt i teorien om 

                                                 
73 Børsstyrets vedtak 18.januar 2000 
74 Sak 1/2000 
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sannsynlighetskrav jfr. ovenfor. Dette skapte usikkerhet med hensyn til hvilket 

sannsynlighetskrav som kreves.  

 

I Global Serivces saken75 la Børsstyret det samme synspunktet til grunn som 

Børsklagenemden gjorde i Alcatel saken. Global Services saken dreide seg om at 

selskapet hadde sendt børsmelding hvor det ga uttrykk for at en forestående 

kapitalforhøyelse var gjennomført. Selskapet forsømte sin plikt til å gi børsen 

informasjon når de tre tegnerne senere trakk seg. Børsstyret idømte overtredelsesgebyr 

for brudd på informasjonsplikten. Børsstyret uttaler om sannsynlighetsbedømmelsen at: 

 

”Spørsmålet er ikke om informasjonen faktisk var kurssensitiv, men om den objektivt 
sett kan anses som kurssensitiv.” 
 

I forlengelsen av dette sier de: 

 

”Generelt sett vil opplysninger om at et selskap tilføres kapital ha betydning for kursen.” 

 

Disse uttalelsene kan gi en antydning om en lavere sannsynlighetsgrad i den konkrete 

vurderingen ved at sannsynlighetsvurderingen i større grad blir gjort objektiv. En slik 

objektiv vurderingsnorm skaper usikkerhet og liten forutberegnelighet både blant 

selskapene og investorene, for hvilken sannsynlighetsgrad som gjelder. 

Informasjonsplikten må vurderes i forhold til hvilken informasjon som allerede finnes i 

markedet for det enkelte selskap76. En slik objektiv vurderingsnorm i forhold til 

sannsynlighetsgraden synes derfor lite egnet. 

 

I teorien er det antatt at det tradisjonelle sannsynlighetskravet om ”realistisk mulighet” 

for kurspåvirkning, hvilket innebar at selskapene hadde informasjonsplikt dersom det for 

                                                 
75 Sak avsagt 25.10.2001 
76 Se punkt 5.6 om dette 
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så vidt var mulig, men ikke særlig sannsynlig at det ville inntre ikke uvesentlige 

kursendringer, må være gjeldende rett77.  

 

Med den grad av usikkerhet som eksisterer omkring spørsmålet om sannsynlighetsgrad, 

så bør børsen i større grad avklare hvilket krav som gjelder. En slik avklaring vil bidra til 

å skape og opprettholde tilliten til markedsplassen og dermed være likviditetsfremmende. 

Fra børsens vedtak og børssirkulære synes de imidlertid i liten grad villige til å binde opp 

sin praksis og fortolkning av reglene. Både hensynet til investorene og selskapene taler 

mot en slik praksis.  

 

5.4.1 Tidspunkt for sannsynlighetsvurderingen 

Tidspunktet for sannsynlighetsvurderingen må være når opplysningsplikten aktualiseres. 

På dette tidspunktet er det derimot ikke klart hvilken faktisk kurspåvirkning 

offentliggjøringen av disse opplysningene vil få. Den faktiske kursendringen kan tas i 

betraktning ved en senere vurdering for hvorvidt opplysingsplikten ble misligholdt. En 

påfølgende kursendring vil kunne være en indikasjon på opplysningenes kursrelevans. I 

Hydro saken78 ble dette kommentert: 

 

”..de faktiske virkninger på tidspunktet da avtalen ble kjent, kan være egnet til å belyse 
spørsmålet om opplysningene kunne hatt betydning for korrekt kursnotering om de var blitt kjent 
på et tidligere tidspunkt.” 
 

Faktisk kursendring etter offentliggjøring er allikevel ikke et vilkår for 

opplysningspliktens inntreden. Det gis det eksempel på i Alcatel saken79 som ble 

kommentert i forrige punkt. Dette standpunktet ble fulgt opp i Superoffice saken80 hvor 

Børsstyret uttaler følgende om Alcatel saken: 

                                                 
77 Bergo s. 108 
78 Hydro saken 1/1989, s.10, se også Østensen s. 79 om denne.  
79 Sak 1/2000 
80 Børsstyresak 22.10.2003 
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”Børsklagenemndens poeng i den aktuelle sak var imidlertid at manglende kursutslag ikke 
nødvendigvis medfører at de aktuelle opplysninger ikke er informasjonspliktige, dersom det 
manglende kursutslag i det konkrete tilfellet skyldes andre, selvstendige forhold knyttet til 
selskapet eller selskapets aksjer.” 
 

I forlengelsen av dette uttaler de: 

 

”Et utslag på kursen er etter tilsvarende synspunkter ikke nødvendigvis avgjørende for om et 
forhold er å anse som informasjonspliktig, men vil klart nok kunne ha relevans i en slik 
vurdering, jf. eksempelvis børsstyrets saker 19/98 Opticom ASA og 56/00 Norman ASA.” 
 

Bakgrunnen for at det ikke oppstilles et vilkår om faktisk kursendring er at prisingen av 

verdipapirene avhenger av en rekke ulike faktorer. En ellers ventet kursendring kan for 

eksempel nøytraliseres ved offentliggjøring av informasjon fra selskapet. Eller 

opplysningene kan ha ”lekket ut” til markedet før offentliggjøringen, og dermed allerede 

være priset inn i verdipapiret81. Hydro saken gir nok et eksempel på at opplysningsplikt 

kan inntre til tross for at publisering av opplysningene hadde liten effekt på kursen. 

Børsklagenemden uttalte at ”(i) og for seg taler kursutviklingen etter offentliggjøringen i 

noen grad mot at avtalen hadde noen slik effekt. Offentliggjøringens faktiske virkning er 

imidlertid ikke avgjørende.”82

 

I praksis fra Børsstyret og Børsklagenemden brukes den senere kursutvikling for å belyse 

spørsmålet om opplysningene kunne hatt betydning for korrekt kursnotering om de var 

blitt kjent på et tidligere tidspunkt. Selv om dette bare er et moment i vurderingen, så 

synes det i stor grad å bli vektlagt der kurspåvirkning har vært tilfelle.  

 

Det må understrekes at sannsynlighetsvurderingen i dette punktet har nær sammenheng 

med kvalifikasjonskravet i neste punkt. Disse må ses i sammenheng, slik at en i tilfeller 

med en lav sannsynlighet for kursrelevans vil kravet til opplysningenes vesentlighet 

                                                 
81 Østensen s. 79-80 
82 Sak 1/1989 
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settes høyere83. Denne sammenhengen gjør at sannsynlighetskravet i det enkelte tilfelle 

vil være relativt, og det vil bero på en totalvurdering om informasjonsplikten er inntrådt.  

 

5.5 ”...av ikke uvesentlig betydning for kursen...” 

I børsloven § 5-7 1.ledd heter det at opplysningsplikten gjelder for opplysninger ”av 

betydning for en riktig vurdering av verdipapirene...”. Børsforskriftens § 5-2 1.ledd 

oppstiller videre et kvalifikasjonskrav til opplysningene. De børsnoterte selskapene er 

etter denne forpliktet til å offentliggjøre opplysninger som er av  ”ikke uvesentlig 

betydning” for kursen. Dette kravet kom inn som en følge av Børsklagenemdens 

avgjørelse i Hydro saken84, og hevet dermed terskelen for hvilke opplysninger som 

omfattes av informasjonsplikten. På den tiden lød børsforskriftens kap I § 5 slik (1989): 

 

”Andre meddelelser til aksjonærene herunder halvårsberetninger, og andre opplysninger som kan 
ha betydning for en korrekt kursnotering, må straks meldes børsen” 
 

Børsklagenemden fant i Hydro saken at det var ”klart” at de børsrettslige bestemmelsene 

oppstilte et kvalifikasjonskrav med hensyn til opplysningenes relevans. Børsklagenemden 

utformet sin konklusjon med at opplysningsplikten var utløst når man stod ovenfor 

opplysninger som var ”ikke uvesentlige” ved fastsettelsen av aksjekursen85. Dette 

begrepet hevet terskelen for hvilke opplysninger som var informasjonspliktige. Begrepet 

innbyr til en skjønnsmessig vurdering. Denne vurderingen må foretas konkret i det 

enkelte tilfellet. 

 

For å fastslå innholdet i kvalifikasjonskravet må det videre foretas en todelt vurdering. 

Kvalifikasjonskravet må tolkes slik at det består av et betydningskrav og et 

sannsynlighetskrav for at et usikkert forhold skal inntreffe. Sannsynlighetsvurderingen i 

forbindelse med kvalifikasjonskravet er grunnleggende annerledes enn den 

sannsynlighetsvurderingen som ble skissert i punkt 5.4. Det er nemlig i denne 

                                                 
83 Ryel s. 32, Østensen s.80 
84 Sak 1/1989 
85 Sak 1/1989 
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sammenheng sannsynligheten for at det forhold som må antas å ha kursrelevans vil 

inntreffe som vurderes. En slik fortolkning av kvalifikasjonskravet ble gjort allerede i 

Hydro saken86, og er fulgt opp i senere saker. I Vital saken uttalte Børsklagenemden 

følgende om dette: 

 

”kursrelevansen av opplysningen om et mulig overtakelsestilbud vil normalt langt på vei være en 
funksjon av sannsynligheten for at et tilbud vil bli fremsatt og av den sannsynlige størrelsen av et 
eventuelt tilbud.”87

 

Dette standpunktet ble fulgt opp av Børsklagenemden i Brøvig Offshore saken88, hvor de 

uttaler: 

 

”I utgangspunktet vil opplysningsplikten avhenge av kursrelevansen av 
opplysningene, som ut fra en teoretisk modell normalt vil være en funksjon av 
sannsynligheten for at bindende avtale vil bli inngått og den økonomiske betydning for 
selskapet om bindende avtale oppnås.” 
 

Teorien gir også støtte for en slik tolkning av kvalifikasjonskravet89. 

Børsklagenemden oppstiller i disse sakene en metode for vurderingen av om 

kvalifikasjonskravet er oppfylt. Denne metoden inneholder et sannsynlighetskrav og et 

betydningskrav. Disse må imidlertid ses i sammenheng slik at i de tilfellene hvor det er 

stor sannsynlighet for at en hendelse vil inntreffe stilles det mindre krav til den 

økonomiske betydningen den konkrete hendelsen vil ha, og omvendt. Eksempelvis vil 

kvalifikasjonsvilkåret være oppfylt hvis det er høy sannsynlighet for at et oppkjøpstilbud 

vil komme, selv om dette ikke vil ha så stor økonomisk betydning. Denne vurderingen er 

altså relativ. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved hvilken sannsynlighetsgrad som 

isolert sett kreves. Dette fremgår ikke av bestemmelsens ordlyd.  

 

                                                 
86 Sak 1/1989 
87 Sak 1/1996 
88 Sak 1/1998 
89 Sæbø s. 497, Østensen s. 84 
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5.5.1 Graden av sannsynlighet i kvalifikasjonskravet 

I Vital saken90 ville opplysningsplikten utløses når sannsynligheten for fremsettelse av et 

overtakelsestilbud var tilstrekkelig stor, da betydningen av tilbudet av et endelig tilbud 

var klart. I denne saken la Børsstyret til grunn at det måtte være ”på det tidspunkt hvor 

samtalene med AEGON fikk en slik fasthet over seg at det var overveiende sannsynlig at 

et tilbud ville bli fremsatt”(min utheving). Børsstyret begrunnet ikke dette nærmere. På 

grunnlag av bestemmelsens ordlyd, formål og forarbeider avviste Børsklagenemden dette 

som et nødvendig vilkår. Børsklagenemden la til grunn at det var tilstrekkelig at det 

forelå en praktisk sett nærliggende mulighet for at avtaleinngåelsen ville finne sted eller 

at et overtakelsestilbud ville bli fremsatt. Børsklagenemden oppstilte altså et lavere 

sannsynlighetskrav enn det Børsstyret la til grunn. Hensynet til investorene taler også for 

den løsningen Børsklagenemden la til grunn. Østensen argumenterer også for dette 

synet91.  

 

Mot en slik skjønnsmessig sannsynlighetsgrad kan det imidlertid argumenteres at den 

gjør det vanskelig for selskapene å forholde seg til og liten forutsigbarhet for investorene. 

Særlig i en oppkjøpsprosess vil det være krevende for selskapene å kontinuerlig vurdere 

informasjonspliktens inntreden. Børsklagenemden har kommentert dette i Vital saken: 

 

”Børsklagenemden er enig i at det her vil kunne oppstå situasjoner hvor det kan være vanskelig å 
avgjøre om og når opplysningsplikten inntrer. At dette vil kunne være vanskelig, er imidlertid 
ikke noe som spesielt gjelder for den situasjonen Børsstyrets flertall peker på. Det er en 
innvending som nokså generelt kan rettes mot skjønnsmessige regler av den karakter som 
børsforskriften § 5-2 første ledd har. Men det at vurderingen i enkelte tilfeller kan være vanskelig, 
gir ikke grunnlag for i disse tilfellene å unnlate å anvende regelen. En annen sak er at i tilfeller 
hvor det er særlig tvilsomt om informasjonsplikten er utløst, kan dette etter omstendighetene være 
et moment av betydning hvis det i ettertid konstateres overtredelse og det er spørsmål om å 
fastsette en reaksjon mot dette.”92

 

                                                 
90 Sak 1/1996 
91 Østensen s. 91-92 
92 Sak 1/1996 
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5.5.1.1 Intensjonsavtaler 

I forbindelse med gjennomgangen av due diligence prosessen ble det i punkt 2.2 skissert 

forskjellige former for avtaler. Det kan derfor stilles spørsmål om det er et vilkår at en 

intensjonsavtale er inngått, for at kravet til sannsynlighet for at det vil bli fremsatt et 

overtakelsestilbud skal anses oppfylt.  

 

Det kan argumenteres for at inngåelsen av en intensjonsavtale, gir et signal om at den 

mulige fremtidige avtaleinngåelsen er større. I Brøvig Offshore93 saken som gjaldt 

inngåelse av en intensjonsavtale mellom datterselskapet Green Sea As og Statoil. I denne 

saken ble Brøvig Offshore som eide 43 % av Green Sea, idømt overtredelsesgebyr først 

av Børsstyret og dette ble opprettholdt av Børsklagenemden. Børsklagenemden uttrykte i 

denne saken om sannsynligheten for avtaleinngåelse følgende: 

 

”Det vil selvfølgelig være en usikkerhet i et slikt tilfelle om endelig avtale vil bli inngått. Men 
børsklagenemnden deler børsstyrets syn på at den intensjon som fremgår av de to brevene, tyder 
på at partene med høy grad av sannsynlighet forventet at endelig avtale ville bli sluttet.” 
 

I denne saken var prosessen kommet relativt langt før det ble skrevet en intensjonsavtale, 

og vilkårene i den endelige avtalen var mer eller mindre ferdigforhandlet. Brøvig 

Offshore saken gir et eksempel på at en inngåelse av en intensjonsavtale er nok til å 

oppfylle sannsynlighetskravet. En intensjonsavtale kan imidlertid fremtre i forskjellige 

former, og på forskjellige stadier av prosessen. En klar definisjon av på hvilket tidspunkt 

en intensjonsavtale skal inngås og hva den skal inngås om, gir ikke uten videre en løsning 

på problemet.  

 

Til en klar definisjon av begrepet vil det også melde seg mothensyn. Sannsynligheten for 

at avtale vil bli inngått kan i enkelte tilfelle være stor på et langt tidligere tidspunkt. 

Spesielt i tilfeller hvor intensjonsavtalen inngås et godt stykke ut i forhandlingene vil 

dette hensynet være av stor betydning. I enkelte tilfelle hender det at en intensjonsavtale 

ikke inngås, men at enighet oppnås gradvis uten at den manifesterer seg i en konkret 

                                                 
93 Sak 1/1998 

 39 



 

avtale før ved avslutningen av forhandlingene. De børsnoterte selskapene kan holde 

tilbake informasjon ved å unnlate å inngå en intensjonsavtale eller ved å kamuflere den. 

Det taler for at det bør gjøres en konkret vurdering, og at det er de reelle forhold som bør 

legges til grunn. På den andre siden kan det inngås en foreløpig intensjonsavtale, og det 

kan derfor være stor usikkerhet til om det i det hele tatt blir noen endelig avtale. En slik 

avtale kan være av såpass liten betydning at opplysningene ikke kan karakteriseres som 

særlig kursrelevant94. Et vilkår om at det skal være inngått en intensjonsavtale før 

sannsynlighetskravet er oppfylt synes det etter dette å være lite grunnlag for. Det faktum 

at det er inngått en intensjonsavtale vil imidlertid være et vesentlig moment i en 

skjønnsmessig vurdering for hvorvidt informasjonsplikten er inntrådt.  

 

5.5.1.2 Forbehold om due diligence 

Når det fremsettes bud på selskaper, tas det ofte forbehold om at det gjennomføres en due 

diligence før de endelige avtalevilkårene blir fastlagt95. I disse tilfellene oppstår det 

spørsmål om når informasjonsplikten inntrer. I verste fall kan en due diligence 

gjennomgang medføre at det ikke kommer i stand noen endelig avtale. Et slikt forbehold 

gjør det vanskeligere å anslå sannsynligheten for om en endelig avtale vil bli inngått. En 

due diligence kan blant annet avdekke vesentlige forhold som medfører at det blir stilt 

omfattende krav om garantier fra kjøper96. Det kan også avdekkes forhold som fører til 

forsinkelser i forhandlingene, eller det kan fremkomme såkalte ”deal breakers” som 

medfører at avtalen faller bort. I de tilfellene hvor en due diligence gjennomgang foretas 

kan det være vanskelig å fastslå sannsynligheten for at en endelig avtale blir inngått97. I 

punkt 5.5.1 ble sannsynlighetsgraden antatt å være en ”praktisk sett nærliggende mulighet 

for at avtaleinngåelsen ville finne sted eller at et overtakelsestilbud ville bli fremsatt”. 

Om dette vilkåret oppstiller et krav til sannsynlighetsovervekt er noe uklart, og er vel 

mest av teoretisk interesse.  

                                                 
94 Østensen s. 92-93 
95 Se punkt 2.2 for en gjennomgang av forskjellig fremgangsmåter 
96 Se punkt 2.8.1 om hvilke typer garantier det kan bli snakk om 
97 Østensen s. 95 
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I de tilfellene partene har inngått en avtale med et forbehold om en due diligence kan det 

argumenteres for at sannsynlighetskravet er oppfylt. En slik avtale vil gi et signal om at 

begge parter er innstilt på å inngå en endelig avtale. Det må imidlertid foretas en konkret 

vurdering i det enkelte tilfelle. Det må også sondres mellom tilfeller der det først foretas 

en due diligence i forkant av et bud, og de tilfellene der det inngis et bud med et 

forbehold om due diligence. I de førstnevnte tilfellene er det ikke uten videre klart at 

sannsynlighetskravet er oppfylt98.  

 

Det kan også stilles spørsmål ved om sannsynligheten for at endelig avtale blir inngått vil 

øke ettersom due diligence prosessen99 utvikler seg. I punkt 2 fremgikk det at 

oppdragsgiveren for en due diligence gjennomgang typisk definerer visse ”deal 

breakers”, altså forhold som avbryter prosessen. Jo lengre prosessen kommer uten at den 

blir avbrutt, jo høyere sannsynlighet for at endelig avtale vil bli inngått kan dermed 

hevdes å foreligge. I forbindelse med prosessen vil typisk spørsmålet om forholdet til 

konkurranselovgivningen100 oppstå. Særlig vil dette spørsmålet melde seg hvis det er 

snakk om selskaper i samme bransje, og spesielt i bransjer hvor det er få aktører. Hvis 

forholdet til konkurranselovgivningen og konsesjon er vurdert, så kan det tale for at 

sannsynligheten for endelig avtaleinngåelse er større.  

 

På den annen side så vil typisk en endelig avtale bli inngått eller sluttført etter at en due 

diligence er gjennomført101. I forbindelse med den endelige avtalen vil partene forhandle 

om vesentlige forhold slik som pris og garantier102. I forhandlingene vil de funn som er 

gjort i løpet av due diligence gjennomgangen bli brukt som grunnlag. Selv om kjøperen 

har avdekket negative økonomiske forhold i løpet av due diligence prosessen, så er det 

ikke gitt at den blir avbrutt for det. Slike forhold kan nemlig brukes til å forhandle om 

                                                 
98 Bergo s. 120 
99 Se punkt 2 om due diligence prosessen 
100 Se punkt 2.3.3 om den nærmere gjennomgang av konkurranselovgivningen 
101 Se punkt 2.8 for mer om dette 
102 Se punkt 2.8.1 om garantier 
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prisen på selskapet eller kreve garantier fra selger. Dette taler altså mot at det er mulig å 

anslå sannsynligheten for at endelig avtale blir inngått ved å se hen til hvor langt due 

diligence prosessen har kommet. En vurdering av hvor langt due diligence prosessen har 

kommet synes etter dette ikke å gi klare holdepunkter for å vurdere sannsynligheten for 

endelig avtaleinngåelse. Det vil imidlertid kunne være et moment i den konkrete 

skjønnsmessige vurderingen.  

 

5.5.1.3 Andre faktorer av betydning 

I den konkrete vurderingen av om sannsynlighetskravet er oppfylt kan det være 

interessant å ta i betraktning hvilke spørsmål partene har drøftet. Det kan gi en indikasjon 

på hvor sannsynlig det er at en endelig avtale vil bli inngått. Enighet om sentrale 

avtalevilkår kan høyne sannsynligheten for at en endelig avtale vil bli inngått. Særlig kan 

enighet om prisen ved et oppkjøp eller bytteforholdet ved en fusjon tilsi at 

sannsynlighetskravet er oppfylt. I Vital saken103 var det ikke diskutert pris, men 

Børsklagenemden la til grunn at partene måtte ha hatt en felles forståelse av prisnivået. I 

den saken ønsket AEGON å kjøpe Vital, og det ble først foretatt forhandlinger som ikke 

førte frem. I den forbindelse ble AEGON klar over Vitals prisantydning. Ettersom også 

andre sentrale vilkår var på plass, ble det av Børsklagenemden konkludert med at 

sannsynligheten for inngåelse av avtale var tilstrekkelig104.  

 

Et annet forhold som kan være av betydning er hvilket nivå forhandlingene foregår på i 

de involverte selskapene. I de tilfellene forhandlingene foregår på et høyt nivå i 

selskapene, så øker sannsynligheten for at endelig avtale vil bli inngått. I Vital saken ble 

det lagt avgjørende vekt på at det nettopp dette105. Toppledelsen i de to selskapene hadde 

drøftet strategiske og praktiske følger av en mulig overtakelse, samt en eventuell 

fremdriftsplan. Kontakten mellom selskapene hadde funnet sted etter at partenes 

                                                 
103 Sak 1/1996 
104 Sak 1/1996 
105 Eksemplet fra denne saken ble også brukt i punkt 5.3, men da for å illustrere innholdet i 

opplysningsvilkåret 
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rådgivere hadde vurdert en rekke spørsmål og etablert et grunnlag for forhandlingene. 

Det ble uttalt at ”en aktiv deltakelse fra målselskapets side ved forberedelsen av 

fremsettelse av et overtakelsestilbud bidrar til å senke terskelen for informasjonsplikt 

etter børsforskriften § 5-2 første ledd.”106  

 

I vurderingen kan det også trekkes inn det forhold at eksterne rådgivere er brakt inn i 

forhandlingene. Typisk kan det være juridiske rådgivere, revisorer, finansielle rådgivere 

m.m. Det kan gi et signal om at kjøperen er seriøst interessert, og dermed at 

sannsynligheten for å oppnå en endelig avtale er større. På den annen side må det sies at 

slike rådgivere vanligvis blir brukt i en rekke forskjellige situasjoner, og det kan derfor 

neppe være avgjørende at disse er brakt inn i bildet. Imidlertid kan det være grunn til å 

legge større vekt på henvendelse til offentlige organer med spørsmål om hvordan de 

stiller seg til en eventuell overtakelse. I Vital saken ble det lagt en viss vekt på at 

henvendelser var gjort til Finansdepartementet, Kredittilsynet og Norges Bank forut for 

overtakelsestilbudet107. 

 

5.5.2 Betydningskravet 

Kursen på et verdipapir er påvirket av mange faktorer. Disse kan være både økonomiske 

og ikke-økonomiske faktorer108. Hvis en opplysning har stor økonomisk betydning for 

verdsettelsen av selskapets aksjer, så taler det for at betydningskravet er oppfylt. Den 

videre fremstillingen skille mellom økonomiske faktorer - og andre faktorer av 

betydning.  

 

                                                 
106 Sak 1/1996 s. 22, Børsklagenemden slutter seg til en uttalelse fra Børsstyret ved den første behandlingen 

av saken 
107 Østensen s. 95 
108 Sæbø s. 498, Østensen s. 89 
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5.5.2.1 Økonomiske faktorer 

Ved vurderingen av om betydningskravet er oppfylt, så er det opplysningens fremtidige 

økonomiske verdi isolert sett som må anslås. Verdsettelsen av en aksje henger blant annet 

sammen med de inntekter selskapet forventes å få i fremtiden109. En endring i disse 

forholdene vil typisk kunne slå ut på dagens markedsverdi av aksjen, og dermed være 

interessante for markedsaktørene. I det følgende vil det bli gjennomgått enkelte 

situasjoner, for å undersøke om det kan oppstilles faste vurderingskriterier slik at 

praktiseringen av opplysningsplikten kan forenkles. 

 

Ved kjøp og salg av eiendeler er spørsmålet om det kan oppstilles klare prosentvise 

grenser for når avtalen er kursrelevant. Børsklagenemden har i slike tilfeller 

sammenliknet kontraktsbeløpet med selskapets børsverdi. I Hydro saken110 ble nettopp 

det gjort. Kontraktsbeløpet i den saken var på kr. 374 millioner, noe som må betegnes 

som høyt isolert sett. På den annen side utgjorde det bare 0,7 % av Hydros børsverdi. 

Børsklagenemden kom til at avtalens økonomiske betydning ikke var tilstrekkelig til å 

utløse opplysningsplikt for Hydro. For DnC utgjorde kontraktsbeløpet imidlertid 10,07 % 

av børsverdien. Børsklagenemden kom til at det var tilstrekkelig til å utløse 

opplysningsplikt for DnCs vedkommende. I teorien har det i samsvar med denne 

avgjørelsen vært argumentert for at grensen for når en avtale anses kursrelevant må ligge 

et sted mellom en og ti prosent111. Dette intervallet er relativt vidt og gir dermed bare en 

indikasjon. § 5-3 i børsforskriften underbygger til en viss grad standpunktet i teori og 

praksis.  

 

Børsforskriftens § 5-3 omhandler informasjonsplikt ved avtale om erverv og avhendelse 

av eiendeler eller virksomhet112. Bestemmelsen gir generelle regler for når 

informasjonsplikten inntrer i slike tilfeller. Hovedregelen etter bestemmelsen angir en 

grense på 15 prosent eller mer av selskapets driftsinntekter, årsresultat eller markedsverdi 

                                                 
109 Se punkt 2.3.1 flg. om forskjellige verdsettelsesmetoder 
110 Sak 1/1989 
111 Østensen s. 88 
112 Se punkt 5.2.1 om forholdet mellom § 5-2 og de øvrige bestemmelsene i børskriftens kapittel 5 

 44 



 

før en avhendelse eller erverv av virksomhet er informasjonspliktig. Den samme regelen 

gjelder for erverv eller avhendelse av eiendeler hvor vederlaget utgjør 15 prosent eller 

mer av den balanseførte verdien av selskapets samlede eiendeler før ervervet eller 

avhendelsen. For erverv eller avhendelser mellom 5 og 15 prosent oppstiller 

bestemmelsen en mindre omfattende informasjonsplikt enn etter hovedregelen113. § 5-3 

underbygger standpunktene i teori og praksis til en viss grad. Bestemmelsen 

sammenlikner imidlertid kontraktssummen med flere nøkkelstørrelser enn det som blir 

gjort i teori og praksis før denne bestemmelsen trådte i kraft114. I forbindelse med 

fortolkningen av informasjonsplikten etter § 5-2 1.ledd, så kan det argumenteres for at de 

størrelser som blir sammenholdt med kontraktssummen i § 5-3 må legges til grunn. Den 

måten kapittel 5 i børsforskriften er oppbygd taler også for dette115.  

 

I de tilfeller de børsnoterte selskapene oppnår regnskapsmessige gevinster eller tap, 

kommer også spørsmålet om informasjonspliktens inntreden inn. Regnskapsmessige 

gevinster eller tap vil typisk påvirke resultatet for selskapene, og dermed markedsverdien 

av dette116. I slike tilfeller har gevinsten eller tapet i praksis blitt sammenholdt med 

selskapets markedsverdi, årsresulatet eller fjorårsresultat. I Aker-Veidekke117 saken ble 

det fra Akers side realisert aksjer med et tap på 151 millioner kroner i forhold til bokført 

verdi av aksjene. Tapet utgjorde 3 % av Akers markedsverdi og 56 % av fjorårsresultatet. 

Børsklagenemden la i den saken til grunn at informasjonsplikten ble overtrådt. I Saga 

saken118 hvor Børsstyret vedtok å kritisere Saga Petroleum ASA for brudd på 

informasjonsplikten i børsforskriftens § 5-2, finnes et annet eksempel. Selskapet hadde 

vedtatt å foreta en nedskrivning i sin andel av oljefeltet Durward & Dauntless i 

størrelsesorden 50-60 millioner USD. Nedskrivningen utgjorde 25 % av selskapets 

                                                 
113 Se børssirkulære 6/1999 og 11/1999 
114 § 5-3 i kraft 5. feburar 1999 
115 Se punkt 5.2.1for mer om dette. Kapittel 5 er bygget opp slik at § 5-2 angir hovedregelen, mens de 

øvrige bestemmelser omhandler forhold som uansett ville vært informasjonspliktige etter hovedregelen.  
116 Se punkt 2.3.1 om forskjellige verdsettelsesmetoder 
117 Sak 4/1990 
118 Sak fra 1998, inntatt i Oslo Børs sine vedtak og uttalelser 1998 punkt 5.4 
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årsresultat for 1997 før nedskrivningen. Nedskrivningen utgjorde 2,4 prosent av 

selskapets markedsverdi.  

 

I Hydro saken119 som også omhandlet en urealisert gevinst på Saga aksjene, fant ikke 

Børsklagenemden at forholdet var informasjonspliktig. Saga aksjene som ble kjøpt av 

DnC hadde nesten doblet seg i verdi etter kjøpet. Den urealiserte gevinsten utgjorde 6,9 

prosent av estimert årsoverskudd. Børsklagenemden påpekte imidlertid usikkerheten det 

var knyttet til realisering av gevinsten.  

 

Ut fra ovennevnte praksis så kan det argumenteres for at en gevinst eller et tap som utgjør 

rundt 2 prosent av et selskaps markedsverdi vil være opplysningspliktig. Når det gjelder 

forholdet mellom gevinsten/tapet og årsresultat, så er det mer uklart hva som her kreves.  

I forbindelse med inngåelse av løpende avtaler, så knytter det seg større vanskeligheter til 

å fastslå den økonomiske betydning av disse. I praksis er det blitt gjort sammenlikninger 

mellom kontraktens årlige omsetningsverdi og selskapets årsomsetning. Da det normalt 

kan antas at selskapet får et driftsresultat på en viss prosent av totalomsetningen, så vil 

dette forhåndstallet gi visse indikasjoner til markedsaktørene på hva selskapet vil tjene. I 

Kongsberg saken120 ble det gjort en sammenlikning mellom årlig omsetningsverdi som 

følge av kontrakten i forhold til selskapets årsomsetning. Kongsberg gruppen hadde 

inngått et ”Memorandum for Record” knyttet til en samarbeidsavtale vedrørende 

internasjonal markedsføring og salg av forsvarsmateriell. I følge memorandumet skulle 

endelig avtale fremforhandles innen 90 dager. Den antatt verdi av avtale var på kroner 3 

milliarder over 10 år. Altså en antatt årsomsetning på kroner 300 millioner. I forhold til 

selskapets omsetning på 2 milliarder i året var derfor avtalen av stor økonomisk 

betydning. Det ble fattet vedtak om brudd på informasjonsplikten, da avtalen i tillegg 

hadde strategisk betydning for selskapet121. I Stolt Offshore122 saken ble det også foretatt 

                                                 
119 Sak 1/1989 
120 Vedtak av Børsstyret 12. desember 1995 
121 Se den videre fremstilling i neste punkt for en gjennomgang av dette 
122 Vedtak på møte i Børsstyret 24. mars 2004 
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en sammenlikning av kontraktens omsetningsverdi og selskapets fjorårsomsetning. 

Børsstyret uttaler i denne saken: 

 

”Rørledningskontrakten inkludert opsjonen hadde ifølge børsmeldingen fra STO en verdi på USD 
280 millioner eller ca NOK 2 milliarder (jf. pressemeldingen fra Norsk Hydro). Dette utgjør om 
lag 20 % av selskapets driftsinntekter i regnskapsåret 2003. 
Kontraktens fortjenestemargin er ikke offentliggjort i børsmeldingen, men forutsatt 
marginer innenfor et normalintervall kan det ikke være tvilsomt at kontrakten 
representerer en betydelig verdi for STO. Dette taler klart for kurssensitivitet.” 
 

I uttalelsen forutsetter også Børsstyret at fortjenestemarginen ligger innenfor et 

normalintervall. En slik forutsetning må være holdbar, da selskapene normalt vil ha som 

målsetting å oppnå økonomisk lønnsomhet. Dersom en slik forutsetning legges til grunn, 

så vil avtalens omsetningsverdi sammenholdt med fjorårsomsetning være det samme 

forholdstallet som å sammenholde gevinst/tap ved en kontrakt med fjorårets årsresultat.  

I Kongsberg saken utgjorde avtalen 15 % av selskapets fjorårsomsetningen, mens den i 

Stolt Offshore saken utgjorde 20%. Disse sakene gir eksempler på avtaler med relativt 

stor betydning for selskapene. Det kan derfor stilles spørsmål hvor den nedre grense går.  

I Q-Free saken123 anførte selskapet at den terminerte kontrakten var estimert til kun 7-8 

prosent av konsernets inntjening for 2004. Børsstyret uttaler at det ikke kan legges 

avgjørende vekt på dette. I denne saken ble det lagt vekt på selskapets tidligere praksis 

med informasjonsgivning og at det skal være symmetri mellom positiv og negativ 

informasjon. Børsstyrets uttalelse kan muligens gi en viss indikasjon på hvor den nedre 

grensen går. På bakgrunn av den beskrevne praksis kan det imidlertid ikke oppstilles faste 

prosentvise grenser for når betydningskravet er oppfylt. Slike prosentvise grenser ville 

forenklet praktiseringen av reglene, men også til slike faste grenser knytter det seg 

problemer. Fare for omgåelse fra selskapenes side, og usikkerhet i forhold til den 

estimerte omsetningen en avtale vil gi, er noen av disse. Dersom det skal gis en 

indikasjon på hvor de prosentvise grensene går, så vil også her børsforskriftens § 5-3 ha 

overføringsverdi. Bestemmelsen gjelder blant annet erverv og avhendelse av virksomhet. 

Et erverv eller en avhendelse av en virksomhet vil kunne påvirke omsetningen og 

                                                 
123 Sak på for Børsstyret 16. juni 2004. Denne saken ble påklaget til Børsklagenemden. Klagen gjaldt 

tidspunkt for inntreden av informasjonsplikten ikke hvorvidt forholdet var informasjonspliktig  
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resultatet på samme måte som en løpende avtale. Det kan derfor argumenteres for at 

informasjonsplikten i alle fall inntrer når en avtale inngås/termineres som gir en mer-

/mindre omsetning på 5 prosent. Eller som utgjør en resultateffekt på pluss/minus 5 

prosent av årsresultatet. Det må imidlertid understrekes at det vil bero på en 

totalvurdering124.  

 

For øvrig kan uttalelser i Kongsberg saken tyde på at det i visse tilfeller må tas i 

betraktning at foretaket ville ha inngått avtaler med alternative medkontrahenter dersom 

den aktuelle transaksjonen ikke hadde blitt foretatt. Det kan derfor ikke ubetinget legges 

til grunn at den aktuelle avtalen innebærer en meromsetning i forhold til det markedet 

forventer125. Et slikt standpunkt vil komplisere vurderingen. I slike tilfeller er det anført i 

teorien126 at budsjetter kan være til hjelp. 

 

5.5.2.2 Andre faktorer 

I vurderingen av hvorvidt betydningskravet er oppfylt, vil også strategiske forhold for 

selskapene ha relevans. Allerede i Hydro saken127 ble det fastslått at avtalens strategiske 

betydning for selskapet inngikk i vurderingen av betydningskravet. Det er altså ikke bare 

forhold som har direkte økonomisk betydning for selskapene som innebefattes, men også 

forhold som kan ha indirekte økonomiske konsekvenser. En avtales indirekte økonomiske 

konsekvenser er eksempelvis markedsposisjonering, ”goodwill” opptjening, tilgang på 

teknologi og fagkunnskap m.m. Et annet eksempel er ansettelse/avgang av 

administrerende direktør. Opplysninger som ikke har direkte betydning for økonomien i 

selskapet kan være kurssensitive fordi de kan påvirke investors forventninger med hensyn 

til utstederforetakenes fremtidige disposisjoner128. I Hydro saken uttaler 

Børsklagenemden: 

                                                 
124 Se punkt 5.5.4 
125 Se punkt 5.6 om informasjon som allerede er reflektert i kursen 
126 Østensen s. 87 
127 Sak 1/1989 
128 Sæbø s. 498, Østensen s. 89 

 48 



 

 

”I seg selv er en aksjepost på 13 % i Saga betydelig. Det bemerkes i denne forbindelse at Saga har 
en stemmerettsbegrensning på 20 %. Aksjeposten gir Hydro muligheter for innflytelse og innsyn i 
et konkurrerende oljeselskap. Saga’s reaksjon på avtalen viser også at selskapet oppfatter Hydros 
erverv som meget besværlig.  
 Hydro har med avtalen posisjonert seg i et konkurrerende oljeselskap. Overdragelsen av 
Saga-aksjene til Hydro vil styrke Hydros stilling blant oljeselskapene, med den økte mulighet for 
påvirkning og grunnlag for å fremme sine egne interesser som dette gir. Dessuten tyder avtalen på 
en langsiktig, økonomisk strategi fra Hydros side – en vilje til økt satsning på olje129.” 
 

I denne saken la Børsstyret til grunn at aksjekjøpets økonomiske betydning ikke var 

tilstrekkelig til å anse avtalen kurssensitiv. Børsklagenemden statuerte informasjonsplikt 

på grunnlag av avtalens strategiske betydning. Dette standpunktet er fulgt opp i en rekke 

senere saker. I Superoffice saken130 kommer dette klart til uttrykk: 

 

”Betydningen av avtalen kan etter Oslo Børs’ oppfatning ikke vurderes isolert ut fra det faktum at 
kontrakten ikke gir en konkret inntjening. Det er avtalens strategiske betydning og derved 
indirekte betydning for fremtidige inntekter som må vektlegges. Oslo Børs har tidligere vurdert 
flere saker av liknende karakter, blant annet i sak 19/98 Opticom ASA hvor børsstyret uttalte at 
”[d]et forhold at avtalen ikke gir direkte inntekter, er ikke avgjørende. Det 
sentrale var her at Opticom som følge av avtalen fikk aksept for selskapets 
teknologi og således en anerkjennelse i markedet”. 
Tilsvarende synspunkter er lagt til grunn av børsstyret og Børsklagenemnden i en rekke andre 
saker, jf. blant annet børsstyrets sak 56/00 Norman ASA og Børsklagenemndens saker 1/1989 
Norsk Hydro AS og 1/2000 Alcatel STK ASA.” 
 

Superoffice saken gjaldt brudd på informasjonsplikten som følge av en inngåelse av en 

samarbeidsavtale med Datev et tysk selskap, om levering av produkter til dets kunder. 

Samarbeidet var estimert til å generere en omsetning på kr. 400.000 for 2004, noe som 

var ubetydelig i forhold til selskapets totalomsetning. Det dreide seg om ca. 0,0017 % av 

totalomsetningen.  

 

Eksemplene fra praksis viser at også strategiske forhold som ikke nødvendigvis har 

direkte økonomisk betydning, innebefattes i betydningskravet. Hensynet til at investorene 

skal få et best mulig beslutningsgrunnlag for å prise selskapet ved å foreta analyser av 

                                                 
129 Sak 1/1989 
130 Vedtak i Børsstyret 22.10.2003 
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fremtidige forhold taler også for dette. Det kan imidlertid innvendes mot dette at 

psykologien i markedet på det enkelte tidspunkt kan påvirke hvordan markedet reagerer. 

For eksempel kan en strategisk viktig kontrakt som gir liten økonomisk verdi, gi større 

utslag på kursen i et markedet som er preget av negative nyheter enn et markedet som er 

preget av positive nyheter. I et markedet som er preget av positive nyheter fra selskapet, 

kan det hevdes at betydningen av et forhold må være større før informasjonsplikten 

inntrer enn i et marked preget av negative nyheter131.  

 

5.5.3 Investorstandarden 

Innholdet i kvalifikasjonskravet er avhengig av hvilken investorkategori det tas 

utgangspunkt i. De ulike markedsaktørene kan opptre forskjellig på grunnlag av samme 

informasjon. De ulike aktørene har typisk forskjellig grad av kunnskap og forståelse for 

verdipapirmarkedet, og det er derfor viktig og fastlegge hvilken standard det tas 

utgangspunkt i for vurderingen. Tradisjonelt har målestokken for vurderingen vært en 

objektiv standard. Denne kalles ”den alminnelige investor”. Denne standarden er hentet 

fra amerikansk rett hvor ”the average investor” danner utgangspunktet for analysen av 

informasjonspliktens inntreden. Med en objektiv standard søker man å ta hensyn til 

forskjellene til markedsdeltakerne i form at finansiell status, kunnskap og aktivitet. En 

slik objektivisering som her er skissert medfører at det er den rasjonelle investors 

vurdering som legges til grunn. Subjektive forhold hos den enkelte vil dermed ikke ha 

betydning132. I Alcatel saken uttaler Børsklagenemden følgende: 

 

”Børsklagenemnden slutter seg til børsstyrets uttalelse om at kontrakten har en så vidt stor 
økonomisk og strategisk betydning for selskapet, at en alminnelig investor må forventes å legge 
vekt på dette ved vurdering av hvilken kurs han er villig til å kjøpe eller selge for.” 
 

I denne saken bruker Børsklagenemden den objektive investorstandarden ”en alminnelig 

investor”. Hensynet til forutberegnelighet for de børsnoterte selskapene taler for en slik 

løsning. Det gjør også rettstekniske hensyn med tanke på å håndheve reglene. I 

                                                 
131 Se punkt 5.6 for en nærmere gjennomgang av markedsforholdenes betydning 
132 Østensen s. 81-82 
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forarbeidene til bestemmelsen om misbruk av innsideopplysninger i vphl. § 2-1 er det 

inntatt fra høringsnotat fra Kredittilsynet følgende133: 

 

”Hvilke opplysninger som vil være omfattet av forbudet vil bero på en vurdering av den 
forventede adferd hos den gjennomsnittlige markedsaktør, dvs. om opplysningen etter sin art må 
forventes eller er egnet til å få eller bli tillagt betydning for om, og til hvilken kurs, den 
alminnelig fornuftige investor ville handlet de berørte finansielle instrumenter.” 
 

Her beskriver Kredittilsynet investorstandarden som ”den gjennomsnittlige investor” og 

”den alminnelige fornuftige investor”. Dette har overføringsverdi til de bestemmelsene 

om opplysningsplikt, og støtter det standpunktet som ble lagt til grunn i Alcatel saken 

referert over. Det må på grunnlag av det ovennevnte kunne legges til grunn at ”en 

alminnelig investor” er gjeldende rett med hensyn til investorstandarden. For den 

nærmere fastleggelse av innholdet i begrepet, så gir praksis få holdepunkter. En språklig 

fortolkning av begrepet tilsier at det bør dreie seg om en rasjonell investor. All usikkerhet 

elimineres imidlertid ikke ved å henvise til rasjonelle investorers beslutningsgrunnlag. I 

verdipapirmarkedet er det delte oppfatninger om hva som er rasjonelt. Noen vil sikkert 

hevde at spekulasjon og sjansespill er et betydelig element i denne investorrasjonaliteten. 

For eksempel kan det for en investor som hører løse rykter om et oppkjøp av et selskap til 

en høy kurs være rasjonelt å kjøpe aksjer i dette selskapet. På tross av at det er stor 

usikkerhet med hensyn opplysningens pålitelighet. Også for en potensiell selger av aksjer 

kan det være rasjonelt å ikke selge. Dersom han hører løse rykter om et eventuelt 

oppkjøp134.  

 

Bergo antar at det må være riktig å foreta en viss sensur ved den hypotetiske vurderingen. 

Slik at det som teller i første rekke er beslutningsgrunnlaget for den seriøse og i den 

forstand mer ”forsiktige” investoren som avventer en fornyet vurdering til opplysninger 

har en rimelig fast karakter135. Gode grunner taler mot en slik ”forsiktig” investor 

standard. De fleste store transaksjoner i markedet blir gjort av profesjonelle investorer 

                                                 
133 Ot.prp. nr. 80 (2000-2001) 
134 Slik også Bergo s. 105 skriver 
135 Bergo s. 105-106 
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som for eksempel fondsforvaltere. Disse investorene er sofistikerte aktører med mye 

kunnskap, og de er kapable til å foreta en mer avansert bearbeidelse av 

selskapsinformasjon. Dersom en mer profesjonell investor standard legges til grunn, så 

vil det tale mot at selskapene skal offentliggjøre popularisert informasjon av 

reklamelignende karakter.  

 

I teorien er det oppstilt et alternativ til en alminnelig investor standard i en såkalt 

megler/analytiker standard. Det er nemlig opplysningenes kurspåvirkning som er vilkåret 

i bestemmelsen. Det børsnoterte selskapet er selv nærmest til å vurdere hvorvidt en 

opplysning har betydning for selskapet, men det er ikke umiddelbart gitt at denne 

opplysningen vil få samme betydning for kursen i markedet. Opplysninger fra selskapet 

skal nemlig leses på bakgrunn av den informasjonen som allerede finnes i markedet. Det 

kan derfor tenkes at meglere/analytikere er nærmere til å vurdere hvordan markedet 

reagerer på en bestemt opplysning, i og med at det må antas at det kun er en begrenset 

krets av private investorer som har full oversikt over selskapets informasjonsavgivelse. 

Investeringsbeslutningene til de private investorene er ofte basert på råd fra meglere og 

analytikere. En megler/analytiker standard kan derfor hevdes å gi et bedre bilde av 

hvordan markedet reagerer136. En slik standard vil dessuten trolig bidra til en mer presis 

vurdering av selskapet fordi en analytiker er bedre i stand til å vurdere mer kompliserte 

opplysninger om selskapet.  

 

Fra investorenes synspunkt vil en slik megler/analytiker standard muligens gi et bedre 

bilde av opplysningers potensielle kurspåvirkning. Meglerne/analytikernes vurderinger 

vil dessuten tilflyte markedet og dermed påvirke den kursen investoren handler på, 

uavhengig av investors egne oppfatninger. For selskapene kan også en slik standard gjøre 

det lettere å forutsi hvilke opplysninger som er informasjonspliktige. Da 

meglere/analytikere muligens har noe mer fokus på kunnskaper og rasjonelle faktorer enn 

det den alminnelige investor har. Hos den alminnelige investor vil muligens psykologiske 

påvirkningsfaktorer spille en mer fremtredende rolle enn for en megler/analytiker. 

                                                 
136 Østensen s. 82, Bergo s. 106 
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Forbrukervernsynspunkt synes altså å få liten plass i denne vurderingen. En 

megler/analytiker standard eller en mer sofistikert investor standard bør nok legges til 

grunn. Disse to standardene vil nok i stor grad være sammenfallende, slik at det bare blir 

snakk om forskjellig begrepsbruk. For både investorene og aktørene er det imidlertid av 

stor interesse at børsen klargjør innholdet i standarden, noe som vil skape større grad av 

forutberegnelighet.  

 

5.5.4 Helhetsvurderingen i kvalifikasjonskravet 

I forbindelse med fastleggelsen av kvalifikasjonskravet ved usikre omstendigheter, ble 

det i punkt 5.5 fastslått at det beror på en helhetsvurdering av forholdets sannsynlighet for 

inntreden og forholdets betydning isolert sett. I det foregående har sannsynlighetsgraden 

og betydningskravet blitt behandlet hver for seg. I helhetsvurderingen vil disse to 

faktorene bli sett i sammenheng, slik at den isolerte betydningen av vært enkelt krav ikke 

er avgjørende. For eksempel vil høyere sannsynlighetsgrad stille mindre krav til 

betydningen av opplysningene, og omvendt. En slik helhetsvurdering gjør at det ut fra 

den praksis som er gjennomgått har vært vanskelig å fastslå den isolerte betydningen av 

sannsynlighetskravet og betydningskravet. De standpunkter som er tatt i de foregående 

punktene må derfor bare anses som indikasjoner på hva som kreves.  

 

5.5.4.1 Antatt prosentvis kursendring som følge av opplysningene 

Et supplement til helhetsvurderingen i punkt 5.5.4 er å vurdere den konkrete 

kurssvingningen som den aktuelle informasjonen kunne antas å medføre. En slik 

forhåndsanalyse blir typisk veldig spekulativ. Vurderingen er den samme som børsen 

foretar i ettertid ved vurderingen av om informasjonsplikten er overtrådt. Det blir da 

foretatt en sammenlikning av kursen før og etter at opplysningene ble offentliggjort. 

Kurssvingningene blir sett i forhold til svingningene i totalmarkedet og i forhold til 

bransjeindeksen137. Svingningene i markedet vurderes mot aksjens volatilitet138. 

                                                 
137 Jfr. Praksis fra Børsstyret og Børsklagenemden i mange saker, for eksempel Q-Free saken 3/2004, Stolt 

Offshore saken av 24.mars 2004 og Superoffice saken av 22.10.2003. For at en slik sammenlikning skal gi 
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Volatiliteten angir den normale, tilfeldige svingningen over en gitt periode, og gir et 

uttrykk for hvilke svingninger som kan forventes i markedet. Eksempelvis vil et selskap 

som Opticom ha en høyere volatilitet enn Olav Thon gruppen. Det kan dermed forventes 

at Opticom opplever større svigninger i kursen i en gitt periode enn det Olav Thon 

gruppen gjør.  

 

For å fastslå hvilken størrelse det antatte kursutslaget må ha, så kan det ha 

overføringsverdi å se på det som ble antydet i forhold til den tidligere vphl. § 2-1.  

I forhold til den tidligere vphl. § 2-1 måtte opplysningene være egnet til å påvirke kursen 

i ”vesentlig grad”. Denne bestemmelsen oppstilte dermed et strengere krav til kursutslag 

enn etter børsforskriftens § 5-2 1.ledd. Informasjonsplikten ville altså kunne inntre før 

handleforbudet for innsidere. I forarbeidene til vphl. § 2-1 ble det uttalt følgende: 

 

”Det avgjørende er om opplysningene er egnet til å påvirke kursen vesentlig. Hva som er 
vesentlig må avgjøres ut fra en totalvurdering, og vil bl.a avhenge av hva slags verdipapirer det er 
snakk om. For enkelte typer verdipapirer vil et kursutslag på et par prosent kunne være vesentlig, 
mens kursen på andre verdipapirer vanligvis fluktuerer mye mer, slik at utslaget må være større 
før det kan regnes som vesentlig. Det er ikke avgjørende om kursen i ettertid faktisk endret seg 
eller ikke f.eks. kan kursen ha stått stille, mens andre verdipapirer av samme type endret kurs pga. 
andre omstendigheter139” 
 

Det antydes i dette utdraget at et kursutslag på et par prosent er tilstrekkelig. Ettersom 

informasjonsplikten på den tiden kunne inntre før innsidehandelsforbudet, så skulle det 

tilsi at et par prosent var tilstrekkelig kursutslag.  

 

Utdraget fra forarbeidene påpeker imidlertid også at det antatte kursutslagets størrelse er 

relativt, det må ses i forhold til aksjens volatilitet. For at det skal oppstilles en veiledende 

grense på et par prosents kursutslag forutsetter det at en tilhørende volatilitetsgrense 

defineres. Det fremgår ikke direkte av forarbeidene hvilken volatilitet som er lagt til 

grunn for den veiledende grensen. Gode grunner taler for å legge den gjennomsnittlige 

                                                                                                                                                 
relevant informasjon er det en forutsetning at aksjen korrelerer til en viss grad med totalmarkedet og/eller 

bransjeindeksen.  
138 Et annet begrep for en aksjes standardavvik 
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volatiliteten i markedet, eller gjennomsnittlig volatilitet i bransjen til grunn i en slik 

vurdering. For selskaper med høyere volatilitet enn gjennomsnittet vil det da kreves noe 

mer antatt kursutslag enn et par prosent.  

 

I teorien antyder Bergo at et hypotetisk kursutslag på et par prosent er tilstrekkelig140. 

Østensen antyder et noe lavere krav enn dette, men konkretiserer ikke det nærmere141. I 

begge disse forfatterens fremstillinger er det imidlertid ikke sagt noe eksplisitt for hvilken 

volatilitet et slikt kursutslag på et par prosent er tilstrekkelig.  

 

Vurderingen i forbindelse med å anslå det hypotetiske kursutslaget vil som sagt bli veldig 

spekulativ. Det kan derfor stilles spørsmål ved om en slik veiledende grense for hva som 

er tilstrekkelig gjør det enklere for selskapene å praktisere påbudet. Det kan argumenteres 

for at en slik veiledende grense på et så skjønnsmessig og spekulativt vurderingstema i 

liten grad gjør praktiseringen lettere for selskapene.  

 

5.6  Informasjon som allerede er reflektert i kursen 

En viktig vurderingsnorm i forhold til informasjonsplikten er hvilken informasjon som 

allerede finnes i markedet, og som dermed allerede er reflektert i kursen på selskapets 

aksjer. Selskapets tidligere informasjon til markedet må derfor legges til grunn i denne 

vurderingen. Dette fremgår direkte av § 5-2 1.ledd som ”..endringer i forhold som 

tidligere er meddelt børsen..”. §§ 5-4 og 5-5 oppstiller også liknende forpliktelser for 

selskapet. Disse bestemmelsene faller imidlertid utenfor oppgavens tema. 

 

I de tilfeller selskapene har offentliggjort fremtidsutsikter tidligere, så er de forpliktet til å 

offentliggjøre eventuelle endringer i disse. Børsen har i børssirkulære142 kommentert 

dette: 

                                                                                                                                                 
139 Ot.prp.nr. 72 (1990-91) s. 67 
140 Bergo s. 106 
141 Østensen s. 98 
142 Børssirkulære 4/2003 
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”Hvis informasjon om budsjetter, fremtidsutsikter mv først er gitt til markedet, kan imidlertid 
informasjonsplikten etter børsforskriften § 5-2 første ledd utløses ved endringer i de forhold det er 
informert om. ” 
 

I Kværner saken som gjaldt overtredelse av § 5-2 første ledd ved å ikke informere 

markedet om alvorlige likviditetsproblemer og manglende finansielle løsninger i rett tid, 

uttalte Børsstyret følgende: 

 

”Børsen er av den oppfatning at informasjonsplikten må vurderes på bakgrunn av en 
totalvurdering av selskapets situasjon. Det avgjørende er forskjellen mellom det 
markedet visste og de faktiske forholdene143.”  
 

Forholdet mellom selskapets tidligere praksis med informasjonsplikten, og nye inntrådte 

forhold ble også kommentert i Kværner saken:  

 

”Det forhold at Kværner tidligere kan sies å ha hatt en informasjonspolitikk hvor det 
sjelden informeres mer enn strengt nødvendig, har redusert investorenes mulighet til å foreta 
realistiske analyser av for eksempel likviditetssituasjonen. Selskapet får da 
skjerpet plikt til å oppdatere markedet når risikoen for gjeldsforhandlinger eller sterkt 
kurspåvirkende emisjon blir så vidt stor. Selskapet kan ikke – når den finansielle situasjonen er så 
usikker – basere seg på tidligere informasjonsnivå, men må gi tilstrekkelig og rettidig 
informasjon144.” 
 

Børsstyret antyder her en skjerpelse av informasjonsplikten i tilfeller hvor det er mye 

usikkerhet rundt selskapet. Hensynet til investorene og tilliten til markedet støtter et slikt 

standpunkt. En slik skjerpelse av informasjonsplikten i tilfeller med mye usikkerhet for 

selskapet, er også lagt til grunn i dansk rett145. Det påpekes også der at selskapene i slike 

situasjoner kan være forpliktet til å korrigere tidligere offentliggjorte opplysninger oftere.  

 

I forlengelsen av dette standpunktet kan det stilles spørsmål ved om selskapet ved 

oppkjøp eller salg kan gi markedet generell informasjon om at noe er på gang i selskapet, 

for eksempel at de er i forhandlinger med ikke navngitte selskaper om å kjøpe opp disse. 

                                                 
143 Børsstyresak 20.03.2002 s. 47 i vedtak og avgjørelser 2002 
144 Børsstyresak av 20.03.2002 s.47 
145 Krüger Andersen/Clausen (2003) s. 283 
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For på den måten å utsette informasjonsplikten om hvilket selskap det gjelder noe frem i 

tid. I en situasjon hvor det er behov for en due diligence gjennomgang kan en slik 

generell melding gi selskapet noe tid til å avklare viktige forhold. En generell melding vil 

til en viss grad ivareta investorenes interesser, ved at de da er klar over at det er noe på 

gang i selskapet. Faren for tap for disse er da til en viss grad avdempet. På den annen side 

vil en helt generell melding gi investorene få holdepunkter i forhold til prisingen av 

aksjen. Hvis det er snakk om et oppkjøp av et annet selskap, så kan det slå både positivt 

og negativt ut på kursen. Særlig i situasjoner hvor opplysingene må antas å få negativ 

effekt på kursen, så kan det tale for at selskapene ikke skal gis adgang til å gi en slik 

generell melding. Det er begrunnet i faren for tap for aksjonærene, og hensynet til å 

unngå innsidehandel.  

 

For selskapet vil en generell melding ivareta dets behov for hemmelighold inntil 

forholdet har blitt konkretisert noe mer. For på den måten å unngå at konkurrenter bruker 

slik informasjon til å sikre egne interesser. Dette taler for at en generell melding bør 

kunne gis.  

 

Slik det fremgår av drøftelsen, så vil en generell melding om at noe er på gang i selskapet 

til en viss grad ivareta hensynene bak reglene om informasjonsplikt. Dersom 

opplysningene det gjelder må antas å gi en positiv effekt på kursen på selskapets aksjer, 

så er nok hensynene for å gi en generell melding mer tungtveiende enn for negative 

opplysninger. Det må imidlertid gjøres en konkret skjønnsmessig vurdering i det enkelte 

tilfellet.  

 

5.7 Informasjonspliktens inntreden 

Vilkåret er i børsforskriftens § 5-2 1.ledd for informasjonspliktens inntreden er angitt 

som ”..umiddelbart”. Rent språklig taler dette uttrykket for at selskapene pålegges å 

offentliggjøre opplysninger innenfor en særdeles kort tidsramme. Tidsforsinkelsen fra 

informasjonsplikten inntrer til forholdet offentliggjøres bør antakelig ikke være noe 
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særlig mer enn den tiden det tar å skrive en børsmelding146. Praksis gir støtte til en streng 

ordlydsfortolkning av umiddelbarhetskravet. Ved informasjonspliktens inntreden 

innenfor børstiden gir praksis støtte for at offentliggjøringen må skje straks. I Hitec 

saken147 ila Børsstyret selskapet overtredelsesgebyr for en forsinkelse på ca. ½ time. 

Dette betyr at dersom en generalforsamling eller et viktig styremøte avsluttes for 

eksempel kl. 12, så skal informasjonspliktige beslutninger som er truffet meddeles børsen 

så snart en kortere tidsfrist for utarbeidelse for en adekvat melding er utløpt148. For 

informasjonspliktige forhold som inntreffer utenom åpningstiden, er det akseptert at 

meldingene sendes innen børsåpning neste dag149. Dersom selskapet er notert på en 

utenlandsk børs i tillegg, så kan den ikke sende informasjon tidligere til denne jfr. § 5-2 

2.ledd. For forhold som inntrer etter børsen har stengt på fredag, så kan selskapet altså 

sende børsmelding først på mandag morgen. Med tanke på at investorer kan foreta direkte 

transaksjoner utenom børsen, så vil en slik praksis ikke ivareta hensynet til lik 

informasjon i markedet150.  

 

For dansk retts vedkommende skal nye opplysninger som blir gitt aksjonærene under 

generalforsamlingen, meldes til børsen straks etter at de er meddelt generalforsamlingen. 

Det betyr at selskapet må gi børsen melding de nye opplysningene under 

generalforsamlingens gang151. Regelen er begrunnet i hensynet til likebehandling av 

markedsaktørene. Ordlyden i børsforskriften § 5-2 1.ledd taler for å legge samme regel til 

grunn i norsk rett152. Dagens kommunikasjonsmidler gjør det mulig for deltakerne på 

generalforsamlingen til å videreformidle opplysningene og dermed profittere på disse. 

Hensynet til likebehandling blir dermed ikke ivaretatt, og muligheten for innsidehandel 

                                                 
146 Se børsforskriften § 23-2 om offentliggjøring av opplysninger, samt børssirkulære 3/2002 
147 Børsstyrets vedtak 09.12.1996 
148 Børssirkulære 7/1999 
149 Børsforskriftens § 23-3, praksis fra Oslo Børs, jfr. også NOU 1999:3 s. 88 
150 Direkte transaksjoner vil si at partene som skal kontrahere har direkte kontakt med hverandre 
151 Krüger Andersen/Clausen (2003) s. 287 
152 Så vidt meg bekjent er dette forholdet ikke vært opp i praksis 

 58 



 

øker. Selskapene kan imidlertid relativt enkelt unngå å komme i en slik situasjon ved å 

sørge for at nye opplysninger blir offentliggjort før generalforsamlingen begynner.  

6 Adgangen til å gi børsen opplysninger underhånden 

Informasjonsplikten etter børsforskriftens § 5-2 1.ledd fremstår etter det som er 

gjennomgått over en streng forpliktelse for de børsnoterte selskapene. Børsforskriftens § 

23-2 3.ledd oppstiller imidlertid en mulighet for selskapene til å holde opplysninger 

unntatt fra offentligheten. Tredje ledd lyder slik: 

 

” Inneholder opplysningene forretningshemmeligheter eller når særlig hensyn tilsier det, kan 
utsteder gi opplysninger bare til daglig leder av børs eller den han bemyndiger, og kan pålegge 
disse taushetsplikt slik at opplysningene ikke kan offentliggjøres i henhold til første og annet 
ledd. Pålegg om taushet skal gis skriftlig og være begrunnet. Daglig leder av børs eller den han 
bemyndiger kan ut fra en helhetsvurdering hvor det tas hensyn til opplysningens kurspåvirkende 
karakter, markedets behov for opplysingene og utsteders behov for taushetsplikt, beslutte at 
opplysningene skal offentliggjøres på tross av pålegget om taushetsplikt. Foretaket skal 
informeres om slikt vedtak forut for offentliggjøring.” 
 

Fordelen med å gi informasjon til børsen i motsetning til å holde den i det enkelte 

selskap, er at muligheten til å forhindre innsidehandel er større. Børsen kan i slike tilfeller 

føre særlig tilsyn med den handel som foretas, og gripe raskt inn ved uvanlig aktivitet. 

Børsen kan også overføre selskapets aksjer til observasjons- eller suspensjonslisten og 

benytte børspause153.  

 

Vilkårene for å holde opplysninger unntatt er altså at det er tale om 

forretningshemmeligheter eller særlige hensyn. Børsen kan da samtykke i at 

offentliggjøringen av opplysningene utsettes. Forutsetningen for dette er at børsen finner 

selskapets behov for hemmeligholdelse såpass beskyttelsesverdi at det bør gå foran de 

øvrige markedsdeltakernes informasjonsbehov. Ordlyden i vilkårene for 

hemmeligholdelse tilsier at det skal noe til for at bestemmelsen kommer til anvendelse. 

                                                 
153 Sak 1/1996 
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Den nærmere grensedragning med hensyn til hvilke tilfeller som omfattes kan vanskelig 

leses ut fra ordlyden.  

 

I forbindelse med at den tidligere børslov ble vedtatt, så uttalte Norges 

Fondsmeglerforbund og Den Norske Bankforening i høringsuttalelsene at bestemmelsen 

tok sikte på ”helt eksepsjonelle forhold.”154 Departementet sa seg enig i dette. Det ble 

videre uttalt ” at det bare unntaksvis kan være aktuelt å anvende bestemmelsen.”155 Ut fra 

forarbeidene fremgår det altså at bestemmelsen var ment å oppstille en snever 

unntaksregel fra informasjonsplikten. 

 

I Børsstyret og Børsklagenemdens praksis er det sparsomt med generelle uttalelser om 

hvordan bestemmelsen skal forstås. I Vital saken156 ble det imidlertid uttalt at: 

 

”hensynet til markedet og dets behov for kursrelevant informasjon er generelt 
prioritert foran selskapets behov for hemmelighold”. 
 

Tilsvarende resonnement er lagt til grunn i en rekke senere saker157. Disse uttalelsene 

underbygger også standpunktet om at bestemmelsen er ment som en snever unntaksregel, 

og at det skal en del til før vilkårene er oppfylt.  

 

En forutsetning for at børsen skal godta at det gis underhåndsinformasjon er at selskapet 

har en saklig begrunnelse for hvorfor opplysningene ikke skal offentliggjøres 

umiddelbart. Bevisbyrden ligger på selskapet. 

 

Det kan stilles spørsmål ved om en avtalefestet taushetsplikt mellom partene i en 

oppkjøpssituasjon kan være tilstrekkelig til å oppfylle vilkårene til 

underhåndsbehandling. Det er antatt at avtalefestet taushetsplikt mellom partene ikke i 

                                                 
154 Ot.prp.nr.83 (1986-87) s.105 
155 Ot.prp.nr. 83 (1986-87) s.105 
156 Sak 2/1997 
157 Blant annet Børsstyrets sak 56/2000 Norman ASA, Børsklagenemdens sak 1/2000 Alcatel STK ASA, 

Børsstyrets saker 112/2003 Superoffice ASA og Q-Free saken av 16.juni 2004. 
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seg selv er tilstrekkelig158. Det kan imidlertid stille seg annerledes i tilfeller hvor 

selskapet kan påvise at en overholdelse av en slik taushetsplikt er nødvendig for å komme 

i betraktning som medkontrahent. Selskapet må selv bevise dette, og det bør foreligge 

klare indikasjoner på at slikt er tilfelle for å unngå misbruk159.  

 

I teorien er det også påpekt at informasjonsavgivelse ikke er ment å lede til tap av mulig 

avtaler, slik at muligheten for at en offentliggjøring kan ødelegge en 

forhandlingssituasjon, kan tenkes tilstrekkelig til å oppfylle vilkårene i 

skadereservasjonen160. Det er ut fra praksis uklart hvor mye som skal til for at vilkårene 

er oppfylt.  

 

Hensynet til selskapene er anført som hovedargumentet for en adgang til å gi børsen 

underhåndsinformasjon og dermed utsatt offentliggjøring. En streng informasjonsplikt 

med tidlig offentliggjøring av informasjon i oppkjøps- og salgsprosesser kan være 

økonomisk ulønnsomt både for selskapet og investorene. En slik informasjonsplikt kan 

nemlig medføre at selskapene går glipp av viktige avtaler på grunn av at for eksempel 

konkurrenter får informasjon på et tidlig tidspunkt. Dette kan i neste omgang slå ut ved at 

investorene får lavere avkastning i selskapet. Skadereservasjonen i § 23-3 3.ledd kan 

derfor indirekte også sies å beskytte investorenes interesser. Det må også tas i betraktning 

at informasjon om en pågående prosess ikke nødvendigvis vil gi det samme kursutslaget 

som informasjon om en endelig avtale. Det kan derfor tale for en adgang for selskapet til 

å gi underhåndsinformasjon.  

 

På den annen side vil adgangen til å gi børsen informasjon underhånden kunne medføre 

tap for investorene ved at de foretar transaksjoner i forkant eller underveis i en prosess 

som foregår i selskapet, men som markedet ikke er informert om. 

                                                 
158 Se Stolt Offshore saken av 24.03.2004 vedrørende uttalelser om avtalefestet taushetsplikt 
159 Ryel s. 42 
160 Østensen s. 101 
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Underhåndsinformasjon tilfredsstiller altså ikke hensynet til at markedet skal kunne forta 

en riktig prising av aksjene161. Dette er et tungveiende hensyn. 

 

Et annet moment som må inntas i vurderingen er hvor lang tid selskapet ber om at 

informasjonen skal utsettes fra offentliggjøring. Jo kortere tid selskapet ber om utsatt 

offentliggjøring, jo mer taler for at en slik adgang bør gis. Sannsynligheten for tap for 

investorene vil dermed bli så liten som mulig. Motargumentet er imidlertid at selv en kort 

utsettelse kan være nok til at fortrolig informasjon misbrukes eller lekker ut i markedet162.  

 

Slik det fremgår av § 23-3 3.ledd 3.punkt så beror det på en helhetsvurdering om 

underhåndsinformasjon skal godtas. Det må antas at hensynet til investorene vil veie 

tungt i en slik vurdering.  

 

På tross av pålegg om taushet fra selskapet, så kan børsen etter ordlyden i 3.ledd 3.punkt 

velge å offentliggjøre opplysningene til markedet. Ordlyden angir at selskapene da skal 

bli informert om dette på forhånd. Det kan stilles spørsmål ved om dette er en 

hensiktsmessig regel de lege ferenda. En slik regel gjør at selskapene mister kontrollen 

over situasjonen ved at børsen selv kan beslutte om opplysningene skal offentliggjøres163. 

Det kan nok i enkelte viktige situasjoner avskrekke selskapene til å unnlate å gi 

informasjon, og heller godta et overtredelsesgebyr i ettertid. Sett i forhold til de øvrige 

sanksjoner som børsen kan pålegge selskapene164, så vil for eksempel en trussel om 

løpende daglig mulkt være en likverdig sanksjon som 3.ledd 3.punkt. Børsen vil i tillegg 

kunne pådra seg erstatningskrav fra selskapene ved at den utformer børsmeldinger uten 

selskapets forhåndsgodkjenning.  

 

                                                 
161 Bergo s. 122 
162 Østensen s. 102 
163 Bergo s. 122 
164 Børsforskriftens kap. 25 
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I praksis har børsen ikke så langt brukt adgangen til å informere markedet på egen hånd i 

strid med pålagt taushetsplikt fra selskapet. Dagens regel gir imidlertid børsen et 

ytterligere pressmiddel på selskapet til å offentliggjøre opplysningene ”frivillig.”165

 

 

                                                 
165 Bergo s. 122 
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Høringsutkast med forslag til nye vilkår for børsmedlemmene av 17.jnauar 2005 

Høringsnotat med forslag til begrenset revisjon av børsforskriften – implementeringen 

av markedsmisbruksdirektivet av 14.januar 2005 

 

Praksis: 

 

Børsstyrets vedtak av 12.des 1995 
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Børsklagenemdens sak 1/1989 

Børsklagenemdens sak 4/1990 

Børsklagenemdens sak 1/1996 

 

Praksis inntatt i 

Oslo børs vedtak og uttalelser 1997 

Oslo børs vedtak og uttalelser 1998 

Oslo børs vedtak og uttalelser 1999 

Oslo børs vedtak og uttalelser 2000 

Oslo børs vedtak og uttalelser 2001 

Oslo børs vedtak og uttalelser 2002 

Oslo børs vedtak og uttalelser 2003 

Oslo børs vedtak og uttalelser 2004 

 

 

Børssirkulære 1998-200
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