
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser1)

I medfør af § 27, stk. 6, § 30 og § 93, stk. 4, i lov om vær-
dipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1229 af 7. sep-
tember 2016, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger, hvilke udstedere
der er omfattet af kravene i § 27, stk. 1, § 27 a og § 29, stk.
1, 2. pkt. og stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v., og fast-
sætter nærmere regler om de pågældende udstederes forplig-
telser. Bekendtgørelsen fastlægger også regler for, efter
hvilke regler årsrapporter og halvårsrapporter fra udstedere
fra tredjelande skal være udarbejdet. Bekendtgørelsen fast-
lægger dog ikke omfanget af forpligtelser for udstedere af
værdipapirer optaget til handel på alternative markedsplad-
ser.

Stk. 2. Kravene i § 27, stk. 1, § 27 a, og § 29, stk. 1, 2.
pkt. og stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. og i denne be-
kendtgørelse, finder alene anvendelse på udstedere af værdi-
papirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og
har Danmark som hjemland, jf. § 3.

Stk. 3. Når en udsteders værdipapirer er optaget til handel
på et reguleret marked uden udstederens samtykke, påhviler
overholdelsen af oplysningsforpligtelserne for udstedere i
lov om værdipapirhandel m.v. og denne bekendtgørelse den,
der foranlediger optagelse af værdipapiret til handel.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på andele,
der udstedes af institutter for kollektiv investering bortset fra
institutter af den lukkede type, og på andele, der erhverves
eller afhændes i sådanne institutter for kollektiv investering.

Definitioner

§ 2. Ved værdipapirer forstås i denne bekendtgørelse om-
sættelige værdipapirer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om
værdipapirhandel m.v.

Stk. 2. Ved gældsbeviser forstås obligationer eller andre
former for omsættelige gældsinstrumenter, bortset fra værdi-
papirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, eller vær-
dipapirer, som, hvis de konverteres, eller de dertil knyttede
rettigheder udøves, giver ret til at erhverve aktier eller vær-
dipapirer, der kan sidestilles med aktier.

Stk. 3. Ved værtsland forstås et andet land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, hvor en udsteder har
værdipapirer optaget til handel, hvis dette land ikke er ud-
stederens hjemland.

Stk. 4. Ved tredjeland forstås et land uden for Den Euro-
pæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på
det finansielle område.

Hjemland

§ 3. Danmark er hjemland for udstedere af gældsbeviser
med en pålydende værdi pr. enhed under 1.000 euro og ud-
stedere af aktier med registreret hjemsted i Danmark.

Stk. 2. Danmark er hjemland for udstedere af gældsbevi-
ser med en pålydende værdi pr. enhed under 1.000 euro og
udstedere af aktier med registreret hjemsted i et tredjeland,
når udstederen har valgt Danmark som hjemland. Udstede-
ren kan vælge Danmark som hjemland, hvis Danmark er

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om
harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om
ændring af direktiv 2001/34/EF, EU-Tidende 2004, nr. L 390, s. 38, som ændret ved Europaparlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november
2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og
af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel
på et reguleret marked, EU-Tidende 2010, nr. L 327, s. 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere,
hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og Kommissionens direktiv 2007/14/EF om
gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 294, s. 13 og dele af Kommissionens direktiv
2007/14/EF af 8. marts 2007 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i
forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-Tidende 2007, nr. L 69, s. 27. I
bekendtgørelsen er medtaget en bestemmelse fra Kommissionens delegerede forordning 2016/1437 af 19. maj 2016 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til regulerede oplysninger på EU-plan,
EU-tidende 2016, nr. L 234, s. 1. Ifølge artikel 288 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af denne
bestemmelse i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.
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blandt de lande, hvor udstederens værdipapirer er optaget til
handel på et reguleret marked.

Stk. 3. Danmark er hjemland for udstedere, der ikke er
omfattet af stk. 1 eller 2, når udstederen har valgt Danmark
som hjemland. Udstederen kan vælge Danmark som hjem-
land, hvis Danmark er det land, hvor udstederen har regi-
streret hjemsted eller hvis Danmark er blandt de lande, hvor
udstederens værdipapirer er optaget til handel på et reguleret
marked.

Stk. 4. Når Danmark er valgt som hjemland i medfør af
stk. 3, er dette valg gældende i mindst 3 år, medmindre ud-
stederens værdipapirer ikke længere er optaget til handel på
et reguleret marked inden for Den Europæiske Union eller
lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, eller medmindre udstederen omfattes af stk. 1, 2 el-
ler 5 i løbet af treårsperioden.

Stk. 5. I tilfælde, hvor Danmark i medfør af stk. 2 og 3,
har været udstederens hjemland, men ikke længere er det
fordi udstederen ikke har registreret hjemsted i Danmark og
fordi udstederens værdipapirer ikke længere er optaget til
handel på et reguleret marked i Danmark, skal udsteder væl-
ge et nyt hjemland. Udsteder vælger sit nye hjemland blandt
de lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
hvor udstederens værdipapirer er optaget til handel på et re-
guleret marked eller det land, hvor udstederen har sit regi-
strerede hjemsted.

§ 4. En udsteder skal offentliggøre sit hjemland, jf. § 3, i
overensstemmelse med § 6.

Stk. 2. En udsteder skal samtidig med offentliggørelsen
efter stk. 1, oplyse sit hjemland til
1) den kompetente myndighed i det land, hvor udstederen

har sit vedtægtsmæssige hjemsted,
2) den kompetente myndighed i hjemlandet, hvis dette ik-

ke er den samme myndighed som under nr. 1, og
3) de kompetente myndigheder i samtlige værtslande.

Stk. 3. Finanstilsynet er den kompetente myndighed i
Danmark.

§ 5. Hvis en udsteder ikke offentliggør sit hjemland senest
3 måneder efter den dato, hvor dennes værdipapirer for førs-
te gang optages til handel på et reguleret marked, er hjem-
landet det land i Den Europæiske Union eller det land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
hvor udstederens værdipapirer er optaget til handel. Når ud-
stederens værdipapirer er optaget til handel på regulerede
markeder, der er beliggende i eller udøver virksomhed i me-
re end én medlemsstat, er disse medlemsstater udstederens
hjemlande, indtil udstederen har truffet valg om et enkelt
hjemland, jf. § 3 og opfyldt sine forpligtelser i henhold til §
4.

Krav til offentliggørelse

§ 6. En udsteder af værdipapirer der skal offentliggøre op-
lysninger på den i § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel
m.v. foreskrevne måde, eller efter § 4, stk. 1, § 9 eller § 10 i
denne bekendtgørelse, skal sikre, at udbredelsen af oplys-
ningerne sker i overensstemmelse med stk. 2-8.

Stk. 2. Oplysningerne skal udbredes på en måde, som sik-
rer, at de i videst muligt omfang når ud til offentligheden i
hele Den Europæiske Union og lande, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område. Udbredelsen skal
så vidt muligt ske samtidig her i landet og andre lande inden
for Den Europæiske Union og lande, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område. Udbredelsen skal
ske hurtigt og på et ikke-diskriminerende grundlag.

Stk. 3. Oplysningerne skal distribueres via medier, som
med rimelighed kan forventes at sørge for, at oplysningerne
rent faktisk når ud til offentligheden i hele Den Europæiske
Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område.

Stk. 4. Oplysningerne skal meddeles medierne i en uredi-
geret fuldstændig tekst. Dog kan offentliggørelse af årsrap-
porter og halvårsrapporter, som en udsteder er forpligtet til
at offentliggøre i medfør af § 27, stk. 1, i lov om værdipapir-
handel m.v., ske ved bekendtgørelse via disse medier med
angivelse af, på hvilken internetside de relevante dokumen-
ter er tilgængelige. Henvisningen kan dog ikke alene ske til
det sted, hvor oplysningerne i henhold til § 27 a, stk. 3, i lov
om værdipapirhandel m.v., opbevares.

Stk. 5. Meddelelsen til medierne skal ske på en måde, som
1) sikrer meddelelsens sikkerhed,
2) mindsker risikoen for dataforvanskning og uautoriseret

adgang, og
3) giver vished med hensyn til kilden til oplysningerne.

Stk. 6. Udsteder skal sørge for sikkerhed for modtagelsen
ved hurtigst muligt at udbedre eventuelle fejl eller forstyrrel-
ser i fremsendelsen af oplysninger. Udstederen er ikke an-
svarlig for systemiske fejl eller mangler i de medier, som
oplysningerne er meddelt til.

Stk. 7. Meddelelsen til medierne skal ske på en måde, som
1) gør det klart, at oplysningerne er omfattet af en pligt til

offentliggørelse i medfør af § 27 a, stk. 1, i lov om vær-
dipapirhandel m.v. eller i medfør af denne bekendtgø-
relse,

2) tydeligt identificerer den pågældende udsteder, og
3) tydeligt angiver emnet for oplysningerne samt tids-

punkt og dato for udstederens meddelelse af oplysnin-
gerne.

Stk. 8. Udstederne skal være i stand til at dokumentere
følgende over for Finanstilsynet i relation til enhver offent-
liggørelse af oplysninger:
1) Navnet på den person, der har sendt oplysningerne til

medierne.
2) Detaljerede oplysninger om godkendelse af sikkerhe-

den.
3) Det tidspunkt og den dato, hvor oplysningerne er blevet

sendt til medierne.
4) Det medium, hvori oplysningerne er blevet videregivet.
5) Hvis det er relevant, detaljerede oplysninger om even-

tuelle restriktioner, som udstederen har lagt på oplys-
ningerne.

Sprog

§ 7. En udsteder, der skal offentliggøre oplysninger på
den i § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. fore-
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skrevne måde, eller efter § 4, stk. 1, § 9 og § 10 i denne be-
kendtgørelse, skal sikre, at offentliggørelse sker på et eller
flere sprog i overensstemmelse med stk. 2-8.

Stk. 2. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og
hvis værdipapirer alene er optaget til handel på et reguleret
marked her i landet, skal offentliggøre oplysninger på dansk,
jf. dog stk. 4.

Stk. 3. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og
hvis værdipapirer både er optaget til handel på et reguleret
marked her i landet og på et reguleret marked i et eller flere
lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
skal offentliggøre oplysninger på dansk, jf. dog stk. 4. Der-
udover skal udstederen offentliggøre oplysninger på engelsk
eller et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i
det eller de pågældende lande inden for Den Europæiske
Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område, hvor værdipapiret er optaget til han-
del.

Stk. 4. En udsteder, som har Danmark som hjemland, kan
uanset stk. 2 eller stk. 3, 1. pkt., offentliggøre oplysninger
alene på engelsk, hvis det er besluttet på generalforsamlin-
gen ved simpelt flertal. Generalforsamlingen kan endvidere
bemyndige det centrale ledelsesorgan til at træffe denne be-
slutning. Generalforsamlingens beslutning efter 1. eller 2.
pkt. skal optages i vedtægterne. Optagelsen i vedtægterne
kræver ikke særskilt vedtagelse.

Stk. 5. En udsteder, der har Danmark som hjemland, og
hvis værdipapirer ikke er optaget til handel på et reguleret
marked her i landet, men på et reguleret marked i et eller
flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle områ-
de, skal enten offentliggøre oplysninger på engelsk eller et
sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det el-
ler de pågældende lande inden for Den Europæiske Union
eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område. Endvidere skal udsteder offentliggøre op-
lysninger på dansk eller engelsk.

Stk. 6. En udsteder, der ikke har Danmark som hjemland,
og hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret
marked her i landet, skal offentliggøre oplysninger enten på
dansk, engelsk, norsk eller svensk.

Stk. 7. En udsteder af gældsbeviser, hvis pålydende værdi
pr. enhed udgør mindst 100.000 euro eller hvis pålydende
værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst
100.000 euro, når gældsbeviserne er udstedt i anden valuta
end euro, og hvis gældsbeviser er optaget til handel på et re-
guleret marked her i landet eller et eller flere lande inden for
Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgå-
et aftale med på det finansielle område, kan uanset stk. 1-6
offentliggøre oplysninger på engelsk, jf. dog stk. 8. Endvi-
dere kan udsteder offentliggøre oplysninger på dansk,
svensk eller norsk, hvis dette sprog også accepteres af den
kompetente myndighed i de pågældende lande.

Stk. 8. En udsteder af gældsbeviser, hvis pålydende værdi
pr. enhed udgør mindst 50.000 euro eller, når der er tale om
gældsbeviser i en anden valuta end euro, med en pålydende
værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der svarer til mindst

50.000 euro, hvis disse allerede var optaget til handel på et
reguleret marked i Den Europæiske Union eller lande, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
inden den 31. december 2010, kan i hele gældsbevisets løbe-
tid uanset stk. 1-6 offentliggøre oplysninger på engelsk.
Endvidere kan udsteder offentliggøre oplysninger på dansk,
svensk eller norsk, hvis dette sprog også accepteres af den
kompetente myndighed i de pågældende lande.

Registrering og opbevaring af oplysninger

§ 8. En udsteder af værdipapirer, der skal indsende oplys-
ninger i medfør af § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapir-
handel m.v., skal sikre, at indsendelsen af oplysningerne
sker i overensstemmelse med stk. 2- 4.

Stk. 2. Indsendelse af oplysninger skal ske digitalt til Fi-
nanstilsynets it-system og ved brug af digital signatur.
Udenlandske udstedere, der har Danmark som hjemland, jf.
§ 3, stk. 2 eller 3, er dog ikke forpligtet til at bruge digital
signatur.

Stk. 3. Stk. 2 og § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapir-
handel m.v. finder tilsvarende anvendelse på udstedere, der
skal offentliggøre oplysninger efter § 4, stk. 1, § 9 og § 10 i
denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Ved indsendelse af oplysninger, jf. stk. 1 og 3, skal
udstederen angive sin identifikationskode for juridiske enhe-
der (LEI-kode).

Supplerende oplysninger

§ 9. En udsteder af aktier skal straks offentliggøre alle
ændringer af de rettigheder, der er knyttet til de forskellige
aktieklasser, herunder ændring af de rettigheder, der er knyt-
tet til afledte instrumenter udstedt af udstederen selv, og
som giver adgang til at erhverve udstederens aktier.

Stk. 2. En udsteder af andre værdipapirer end aktier skal
straks offentliggøre alle ændringer af rettigheder, som inde-
havere af disse værdipapirer har, herunder ændringer i vær-
dipapirernes vilkår og betingelser, som indirekte kan berøre
disse rettigheder, navnlig som følge af en ændring af låne-
vilkår eller rentesatser.

§ 10. En udsteder af aktier skal offentliggøre det samlede
antal stemmerettigheder og den samlede kapital i selskabet
senest ved udgangen af hver kalendermåned, hvori en æn-
dring har fundet sted.

Oplysninger til indehavere af værdipapirer

§ 11. En udsteder af aktier, der ikke er omfattet af selska-
bsloven, men som er omfattet af § 3, stk. 2 eller 3, skal op-
fylde de i stk. 2-4 nævnte krav.

Stk. 2. Udstederen skal sikre lige behandling af alle aktio-
nærer, der befinder sig i samme situation.

Stk. 3. Udstederen skal sikre, at alle de faciliteter og op-
lysninger, der er nødvendige for, at aktionærerne kan udøve
deres rettigheder, er tilgængelige her i landet. Udstederen
skal endvidere sikre, at dataintegriteten bevares. Med forbe-
hold af lovgivningen i det land, hvor udstederen er registre-
ret, må aktionærer ikke forhindres i at udøve deres rettighe-
der ved fuldmagt. Udstederen skal herunder:
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1) Give oplysninger om tid, sted og dagsorden for gene-
ralforsamlingerne, det samlede antal aktier og stemme-
rettigheder samt aktionærernes ret til at deltage i gene-
ralforsamlingerne.

2) Stille en formular til en fuldmagt eller, hvis relevant, en
elektronisk fremsendt formular til fuldmagt til rådighed
for enhver, der er berettiget til at stemme på en general-
forsamling, sammen med indkaldelsen til generalfor-
samlingen eller, på anmodning, efter indkaldelsen.

3) Som sin repræsentant udpege et pengeinstitut, hvori-
gennem aktionærerne kan udøve deres finansielle ret-
tigheder.

4) Offentliggøre meddelelser eller udsende underretning
om uddeling og udbetaling af udbytte, udstedelse af
nye aktier samt eventuelle tildelings-, tegnings-, annul-
lerings- eller konverteringsordninger.

Stk. 4. Udstederen har mulighed for at fremsende oplys-
ninger til aktionærerne i elektronisk form, såfremt en sådan
beslutning træffes på en generalforsamling og mindst opfyl-
der følgende betingelser:
1) Anvendelsen af elektronisk fremsendelse må ikke af-

hænge af aktionærens hjemsted eller bopæl eller i de
tilfælde, der er omhandlet i § 29, stk. 3, i lov om værdi-
papirhandel m.v., de fysiske eller juridiske personers
hjemsted eller bopæl.

2) Der skal sørges for identifikationsordninger, således at
aktionærerne eller de fysiske eller juridiske personer,
der er berettiget til at udøve eller styre udøvelsen af
stemmerettigheder, rent faktisk bliver informeret.

3) Aktionærer eller, i de i § 29, stk. 3, nr. 1-5, i lov om
værdipapirhandel m.v. omhandlede tilfælde, fysiske el-
ler juridiske personer, der er berettiget til at erhverve,
afhænde eller udøve stemmerettigheder, skal skriftligt
anmodes om deres samtykke til informationsformidling
i elektronisk form. Hvis de ikke gør indsigelse inden
for en rimelig frist, anses de for at have givet deres
samtykke. De skal på et hvilket som helst tidspunkt i
fremtiden kunne forlange, at informationen formidles
skriftligt.

4) En eventuel fordeling af udgifterne til fremsendelse af
sådanne oplysninger ad elektronisk vej bestemmes af
udsteder i overensstemmelse med princippet om ligebe-
handling i stk. 2.

Oplysninger til indehavere af gældsbeviser

§ 12. En udsteder af gældsbeviser, der er omfattet af § 3,
stk. 1-3, skal opfylde de i stk. 2-5 nævnte krav.

Stk. 2. Udstederen skal sikre lige behandling af alle inde-
havere af sidestillede gældsbeviser for så vidt angår alle ret-
tigheder, der er knyttet til gældsbeviserne.

Stk. 3. Udstederen skal sikre, at alle faciliteter og oplys-
ninger, der måtte være nødvendige for, at indehaverne af
gældsbeviserne kan udøve deres rettigheder, er offentligt til-
gængelige her i landet. Udstederen skal endvidere sikre, at
dataintegriteten bevares. Med forbehold af lovgivningen i
det land, hvor udstederen er registreret, må indehavere af
gældsbeviser ikke forhindres i at udøve deres rettigheder
ved fuldmagt. Udsteder skal herunder:

1) Offentliggøre meddelelser eller udsende underretning
om tid, sted og dagsorden for forsamlinger for indeha-
vere af gældsbeviser, udbetaling af renter, udøvelse af
eventuelle konverterings-, ombytnings-, tegnings-, eller
annulleringsrettigheder og indløsning, samt disse inde-
haveres ret til at deltage heri.

2) Stille en formular til en fuldmagt eller, hvis relevant, en
elektronisk fremsendt formular til fuldmagt til rådighed
for enhver, der er berettiget til at stemme på en forsam-
ling for indehavere af gældsbeviser, sammen med ind-
kaldelsen til forsamlingen eller, på anmodning, efter
indkaldelsen.

3) Som sin repræsentant udpege et pengeinstitut, gennem
hvilket indehavere af gældsbeviser kan udøve deres fi-
nansielle rettigheder.

Stk. 4. Hvis det kun er indehavere af gældsbeviser med en
pålydende værdi pr. enhed på mindst 100.000 euro eller, når
der er tale om gældsbeviser i en anden valuta end euro, med
en pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der sva-
rer til mindst 100.000 euro, der skal indkaldes til en forsam-
ling, kan udsteder vælge et hvilket som helst land inden for
Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgå-
et aftale med på det finansielle område, til mødested, hvis
alle de faciliteter og oplysninger, der er nødvendige for, at
disse indehavere kan udøve deres rettigheder, stilles til rå-
dighed i det pågældende land.

Stk. 5. Stk. 4 gælder også for udstedere af gældsbeviser,
hvis pålydende værdi pr. enhed på mindst 50.000 euro eller,
når der er tale om gældsbeviser i en anden valuta end euro,
med en pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen, der
svarer til mindst 50.000 euro, hvis disse allerede var optaget
til handel på et reguleret marked i Den Europæiske Union
eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, inden den 31. december 2010 i hele
gældsbevisets løbetid, forudsat at alle de faciliteter og oplys-
ninger, der er nødvendige for, at disse indehavere kan udøve
deres rettigheder, gøres tilgængelige i det medlemsland, ud-
stederen har valgt.

Stk. 6. Udstedere, der er omfattet af § 3, stk. 1-3, eller
som i medfør af stk. 4 eller 5 har valgt et mødested her i lan-
det, kan fremsende oplysninger til indehavere af gældsbevi-
ser i elektronisk format, hvis en sådan beslutning træffes på
en forsamling og mindst opfylder følgende betingelser:
1) Anvendelsen af elektronisk fremsendelse må ikke af-

hænge af, hvor gældsbevisindehaveren eller den be-
fuldmægtigede, der repræsenterer ham, har hjemsted
eller bopæl.

2) Der skal sørges for identifikationsordninger, således at
indehaverne af gældsbeviser rent faktisk bliver infor-
meret.

3) Indehaverne af gældsbeviser skal anmodes skriftligt om
deres samtykke til informationsformidling i elektronisk
form, og hvis de ikke gør indsigelse inden for en rime-
lig frist, anses de for at have givet deres samtykke. De
skal på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden kunne
forlange, at informationen formidles skriftligt.

4) En eventuel fordeling af udgifterne til fremsendelse af
oplysninger i elektronisk form bestemmes af udsteder i
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overensstemmelse med princippet om lige behandling i
stk. 2.

Særligt for udstedere, der er registreret i et tredjeland

§ 13. En udsteder med registreret hjemsted i et tredjeland
omfattet af § 3, stk. 2 eller 3, kan undtages for kravene i §
29, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v.
samt § 10 i denne bekendtgørelse, såfremt lovgivningen i
det tredjeland, hvor udsteder er registreret, indeholder ækvi-
valente krav, eller udsteder opfylder kravene i lovgivningen
i et tredjeland i overensstemmelse med stk. 2-4. De oplys-
ninger, der er omfattet af kravene i tredjelandet, skal offent-
liggøres og indsendes i overensstemmelse med § 27 a i lov
om værdipapirhandel m.v. og § 7 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til
§ 29, stk. 1, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v., når den
frist, inden for hvilken en udsteder, der har registreret hjem-
sted i det tredjeland, i henhold til landets lovgivning, skal
underrettes om større besiddelser, og inden for hvilken den
skal offentliggøre oplysninger om større besiddelser, i alt
svarer til eller er kortere end syv handelsdage.

Stk. 3. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til
de krav, der er fastsat i § 29, stk. 6 i lov om værdipapirhan-
del m.v., når det i henhold til landets lovgivning kræves, at
en udsteder, der har registreret hjemsted i det tredjeland,
skal opfylde følgende betingelser:
1) En udsteder, der har tilladelse til at besidde indtil højst

5 % af sine egne aktier, hvortil der er knyttet stemme-
rettigheder, skal foretage en anmeldelse, så snart denne
tærskel nås eller overskrides.

2) En udsteder, der har tilladelse til at besidde indtil mel-
lem 5 % og 10 % af sine egne aktier, hvortil der er
knyttet stemmerettigheder, skal foretage en anmeldelse,
så snart tærsklen på 5 % eller tærsklen på 10 % nås el-
ler overskrides.

3) En udsteder, der har tilladelse til at besidde mere end
10 % af sine egne aktier, hvortil der er knyttet stemme-
rettigheder, skal foretage en anmeldelse, så snart tærsk-
len på 5 % eller tærsklen på 10 % nås eller overskrides.

Stk. 4. Et tredjeland anses for at opstille krav svarende til
de krav, der er fastsat i § 10, når det i henhold til det pågæl-
dende lands lovgivning kræves, at en udsteder skal offent-
liggøre det samlede antal stemmerettigheder og den samlede
kapital senest 30 kalenderdage efter, at der er sket en stig-
ning eller fald heri.

§ 14. Årsrapporter og halvårsrapporter fra udstedere fra
tredjelande, der skal offentliggøres i medfør af § 27, stk. 1, i
lov om værdipapirhandel m.v., skal udarbejdes efter samme
regnskabsregler som de, der ville gælde, hvis udstederen var
hjemmehørende i Danmark. De dele af årsrapporten og

halvårsrapporten, der ikke skal følge de internationale regn-
skabsstandarder som vedtaget i medfør af Rådets forordning
nr. 1606/2002/EF af 19. juli 2002 om anvendelse af interna-
tionale regnskabsstandarder kan dog efter tilladelse fra Fi-
nanstilsynet udarbejdes efter et andet regnskabsregelsæt, når
Finanstilsynet vurderer, at det pågældende regelsæt er
ækvivalent med det regelsæt, der gælder for udstedere hjem-
mehørende i Danmark.

Stk. 2. Når Kommissionen i overensstemmelse med arti-
kel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21.
december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstate-
ring af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstede-
re af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Par-
lamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF,
har besluttet, at et andet regnskabsregelsæt er ækvivalent
med de internationale regnskabsstandarder, som er nævnt i
stk. 1, kan dette andet regnskabsregelsæt uanset stk. 1 an-
vendes af udstedere, som er nævnt i stk. 1, 1. pkt., ved udar-
bejdelse af koncernregnskabet og halvårsregnskabet på kon-
cernbasis.

Stk. 3. Når Kommissionen i overensstemmelse med arti-
kel 4 i Kommissionens forordning, som er nævnt i stk. 2, har
besluttet, at et andet regnskabsregelsæt kan accepteres for en
begrænset periode, kan dette andet regnskabsregelsæt uanset
stk. 1 anvendes af udstedere, som er nævnt i stk. 1, 1. pkt.,
ved udarbejdelse af koncernregnskabet og halvårsregnskabet
på koncernbasis for regnskabsår, der begynder inden 1. ja-
nuar 2015.

§ 15. En udsteder omfattet af § 3, stk. 2 eller 3, med
hjemsted i et tredjeland, der offentliggør oplysninger i et
tredjeland, og som kan have betydning for offentligheden i
Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgå-
et aftale med på det finansielle område, skal offentliggøre og
indsende disse oplysninger i overensstemmelse med § 27 a i
lov om værdipapirhandel m.v. og denne bekendtgørelse,
selv om disse oplysninger ikke er omfattet af oplysningsfor-
pligtelserne i kapitel 7 i lov om værdipapirhandel m.v.

Straf

§ 16. Overtrædelse af § 4, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, §§
8-10, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, og §§ 14 og 15 straffes med
bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso-
ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1258 af 9. november 2015 om

udstederes oplysningsforpligtelser ophæves.

Finanstilsynet, den 9. december 2016

JESPER BERG

/ Anne Bruun
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