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NYTT I LOVGIVNINGEN M.M. 

NORGE 

NYE LOVER, FORSKRIFTER, LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER 

 
LOVER 

Lovvedtak 99  Vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og 
forenkling) – BERIKTIGET 
 

LOVFORARBEIDER 

NOU 2017:15  Revisorloven. Forslag til ny lov om revisjon og revisorer 

NOU 2017:14  Nye regler om markedsmisbruk - sanksjoner og straff - Gjennomføring av 
markedsmisbruksforordningen og gjennomgang av verdipapirhandellovens 
regler om sanksjoner og straff  

NOU 2017:13  Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland 

Innst. 366 L  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. 
(modernisering og forenkling)  

Prop.130 LS  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 
  Se kapittel 2.3.3 Vilkår knytte til selskap 

Prop. 112 L Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) 
 

FORSKRIFTER 

03.07.2017  Forskrift om tvangsmulkt etter foretaksregisterloven og etter 
enhetsregisterloven 

01.07.2017 Forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR 

01.07.2017 Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) 

29.06.2017  Forskrift om endring i forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av 
CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) 
 

RUNDSKRIV FRA FINANSTILSYNET 

2017-07-04 Rundskriv RFT-2017-6 - Gjennomføring av EMIR 
 

 

NYE FORSLAG, HØRINGER, PROPOSISJONER OSV.  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2016-2017/vedtak-201617-099/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2016-2017/vedtak-201617-099/
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2017-15
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2017-14
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2017-14
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2017-14
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2017-13
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-366l/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-366l/
https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/prop-130-ls-201617
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-112-l-20162017/id2549742/
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2017-07-03-1107
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2017-07-03-1107
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2017-06-30-1085
https://lovdata.no/pro/LTI/forskrift/2017-06-29-1059
https://lovdata.no/pro/LTI/forskrift/2017-06-29-1001
https://lovdata.no/pro/LTI/forskrift/2017-06-29-1001
https://lovdata.no/pro/RFT/rundskriv/rft-2017-6
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07.09.2017 Høring - ny finansavtalelov.  
Justis- og beredskapsdepartementet sender nå forslag til ny finansavtalelov på 
alminnelig høring. Forslaget innebærer en revisjon av gjeldende finansavtalelov 
som følge av at direktiv 2014/17/EU om boliglån, direktiv 2014/92/EU om 
tilgang til konto med grunnleggende betalingstjenester og de kontraktsrettslige 
delene av direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester skal gjennomføres i 
norsk rett. Lovforslaget tar sikte på et sterkere vern for kredittkunder og gir 
enkelte særskilte regler for boliglån. Ved lovforslaget sikres tilgangen til moderne 
konto- og betalingstjenester, kundens erstatningsrettslige vern styrkes, og det 
klargjøres hvilke plikter tjenesteyteren har ved finansavtaler og ved virksomhet 
som utøves av finansmeglere, finansagenter og finansrådgivere.  
Høringsfrist: 15.12.2017. 

04.09.2017 Høring – NOU 2017: 15 – Revisorloven. Høringsfrist: 04.12.2017 

18.07.2017 Høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen – 
sanksjoner og straff. Høringsfrist: 31.10.2017 

23.06.2017 Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov.  Høringsfrist: 15.10.2017 

20.06.2017  Høring - Forslag til endringer i enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde 
varslingsadresse. Høringsfrist var: 01.09.2017 

15.06.2017 Høring - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning som fastsetter vilkår og 
prosedyrer for hvordan Europakommisjonen kan anmode selskaper og 
sammenslutninger av selskaper om informasjon knyttet til det indre marked og 
relaterte områder – Høringsfrist var: 07.08.2017 

07.06.2017 Høring – gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på 
finansområdet. Høringsfrist var: 07.09.2017 

07.06.2017 Høring av Europakommisjonens forslag til forordning om opprettelse av digital 
portal om informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester i det 
indre marked. Høringsfrist var: 01.08.2017 

18.05.2017 Høring - gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett. Høringsfrist: 
20.08.2017 

16.05.2017 Høring – utfyllende regler til CSD-forordningen og øvre rammer for 
overtredelsesgebyr mv. Høringsfrist var: 30.06.2017 

28.04.2017 Høring - utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv. 
Høringsfrist: 18.08.2017 

05.04.2017 Høring - forskrifter om lenke til Finansportalen for verdipapirforetak og 
forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Høringsfrist var: 15.08.2017 
 

 

NYHETER OM STATEN SOM AKSJONÆR 

30.06.2017  Endring i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---revisjon-av-finansavtaleloven/id2569865/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou-2017-15--revisorloven/id2569339/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2017-14--gjennomforing-av-markedsmisbruksforordningen--sanksjoner-og-straff/id2564356/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2017-14--gjennomforing-av-markedsmisbruksforordningen--sanksjoner-og-straff/id2564356/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-201713-ny-sentralbanklov.-organisering-av-norges-bank-og-statens-pensjonsfond-utland/id2558879/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag/id2557331/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag/id2557331/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-europaparlaments--og-radsforordning-som-fastsetter-vilkar-og-prosedyrer-for-hvordan-europakommisjonen-kan-anmode-selskaper-og-sammenslutninger-av-selskaper-om-informasjon-knyttet/id2557099/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-europaparlaments--og-radsforordning-som-fastsetter-vilkar-og-prosedyrer-for-hvordan-europakommisjonen-kan-anmode-selskaper-og-sammenslutninger-av-selskaper-om-informasjon-knyttet/id2557099/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-europaparlaments--og-radsforordning-som-fastsetter-vilkar-og-prosedyrer-for-hvordan-europakommisjonen-kan-anmode-selskaper-og-sammenslutninger-av-selskaper-om-informasjon-knyttet/id2557099/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-europaparlaments--og-radsforordning-som-fastsetter-vilkar-og-prosedyrer-for-hvordan-europakommisjonen-kan-anmode-selskaper-og-sammenslutninger-av-selskaper-om-informasjon-knyttet/id2557099/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--gjennomforing-av-forordning-eu-20161011-om-referanseverdier-pa-finansomradet/id2555917/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--gjennomforing-av-forordning-eu-20161011-om-referanseverdier-pa-finansomradet/id2555917/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-europakommisjonens-forslag-til-forordning-om-opprettelse-av-digital-portal-om-informasjon/id2555870/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-europakommisjonens-forslag-til-forordning-om-opprettelse-av-digital-portal-om-informasjon/id2555870/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-europakommisjonens-forslag-til-forordning-om-opprettelse-av-digital-portal-om-informasjon/id2555870/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---gjennomforing-av-priips-forordningen-i-norsk-rett/id2553578/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--om-utfyllende-regler/id2553437/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--om-utfyllende-regler/id2553437/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---utkast-til-regler-tilsvarende-eus-reviderte-betalingstjenestedirektiv/id2551451/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrifter-om-lenke-til-finansportalen-for-verdipapirforetak-og-forvaltningsselskaper-for-verdipapirfond/id2548620/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrifter-om-lenke-til-finansportalen-for-verdipapirforetak-og-forvaltningsselskaper-for-verdipapirfond/id2548620/
https://lovdata.no/pro/LTI/forskrift/2017-06-29-1064
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NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE - NUES 

Uendret NUES-anbefaling i 2017 
NUES har besluttet å ikke endre den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse i 
2017. NUES tar imidlertid sikte på å gi ut en ny versjon av anbefalingen i 2018. NUES vil 
gjennomføre en høring (antagelig i første halvdel av 2018) om de endringene som er aktuelle. 
Synspunkter på og kommentarer til anbefalingen tas imot fortløpende også før høringen.  
 
Forum for eierstyring og selskapsledelse arrangeres 12. oktober 2017. 
 

ANDRE NYHETSSAKER FRA NORGE 

2017-05-23  Skattedirektoratet – prinsipputtalelse 
Utdelinger i skattefritt konsern fra datterselskap (utbytte og konsernbidrag) til 
morselskap. Konsernbidrag fra morselskap til datterselskap. Omorganiseringer 
og konsekvenser av at ett eller flere selskaper i konsernet endrer skattemessig 
status fra skattefri til skattepliktig organisasjon. Det er forutsatt at morselskapet 
er eid av skattefri forening eller stiftelse. 
Henvisninger: Skatteloven (1999) §2-32 

 

EU/EØS 

RETTSAKTER  

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering - 
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2017 

Prospektforordningen for verdipapirer – Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut 
til offentlig tegning eller opptas til notering på et regulert marked, og om opphevelse av direktiv 
2003/71/EF 

Pengemarkedsfondsforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 
30.6.2017 

Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-
tidende 30.6.2017 

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om 
informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA - Kommisjonsforordning publisert i EU-
tidende 30.6.2017 

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - 
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av 
datarapporteringstjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om 
sanksjoner og tiltak - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2017 

http://www.nues.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=410
https://lovdata.no/pro/USKD/avgjorelse/uskd-2017-11
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A72-32
http://europalov.no/node/10393
http://europalov.no/node/8749
http://europalov.no/node/6585
http://europalov.no/node/8766
http://europalov.no/node/10240
http://europalov.no/node/10240
http://europalov.no/node/10239
http://europalov.no/node/10227
http://europalov.no/node/10227
http://europalov.no/node/10228
http://europalov.no/node/10228
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Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - 
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger - 
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og 
fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 
16.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger 
for viktige markedsplasser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - 
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom 
overvåkingsmyndigheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av 
tillatelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2017 

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser 
om unntatte enheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2017 

Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av 
overgangsperioder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2017 

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 
avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 
20.5.2017 

EU-programmet for støtte til aktiviteter i forbindelse med regnskap og revisjon (2014-2020): 
endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017 

Selskapsrett: endringsbestemmelser om oppmuntring til langsiktig aksjonærengasjement - 
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.5.2017 

Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ex 
ante- og ex post-bidrag - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.04.2017 

Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter - 
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.04.2017 

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning 

publisert i EU-tidende 12.04.2017 

 

 

FORSLAG TIL RETTSAKTER  

http://europalov.no/node/10224
http://europalov.no/node/9235
http://europalov.no/node/10215
http://europalov.no/node/10215
http://europalov.no/node/10204
http://europalov.no/node/10204
http://europalov.no/node/10190
http://europalov.no/node/10199
http://europalov.no/node/10199
http://europalov.no/node/10200
http://europalov.no/node/10200
http://europalov.no/node/9914
http://europalov.no/node/9914
http://europalov.no/node/10128
http://europalov.no/node/10128
http://europalov.no/node/9772
http://europalov.no/node/9772
http://europalov.no/node/10094
http://europalov.no/node/10094
http://europalov.no/node/7491
http://europalov.no/node/8798
http://europalov.no/node/8798
http://europalov.no/node/9939
http://europalov.no/node/9232
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Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 
rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld* - Rapport med utkast 
til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske 
banktilsynsmyndighet (EBA) 5.9.2017 

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av beheftede og 
ubeheftede aktiva - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og 
Rådet for klarering 4.9.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske 
internalisatorer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for 
klarering 28.8.2017 

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om 
pakkeordrer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet 
for klarering 21.8.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert 
kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.7.2017 

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4 - Utkast til 
kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs 
komitologiregister 7.7.2017 

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 12 - Utkast til 
kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs 
komitologiregister 7.7.2017 

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15 - Utkast til 
kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs 
komitologiregister 7.7.2017 

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16 - Utkast til 
kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs 
komitologiregister 7.7.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data - Utkast til 
kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.6.2017 

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av 
informasjon mellom myndigheter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til 
Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - 
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av 
datarapporteringstjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om 
sanksjoner og tiltak - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2017 

http://europalov.no/node/10398
http://europalov.no/node/10398
http://europalov.no/node/9915
http://europalov.no/node/9915
http://europalov.no/node/10390
http://europalov.no/node/10390
http://europalov.no/node/9908
http://europalov.no/node/9908
http://europalov.no/node/10271
http://europalov.no/node/10262
http://europalov.no/node/10263
http://europalov.no/node/10264
http://europalov.no/node/10265
http://europalov.no/node/10248
http://europalov.no/node/10238
http://europalov.no/node/10238
http://europalov.no/node/10224
http://europalov.no/node/10227
http://europalov.no/node/10227
http://europalov.no/node/10228
http://europalov.no/node/10228
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Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer 
for kredittverdijusteringsrisiko - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt 
og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 21.6.2017 

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for 
visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet - Utkast til delegert 
kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.6.2017 

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser 
om godkjenning av sentrale motparter (CCPer) - Forslag til europaparlaments- og 
rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.6.2017 

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats 
for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter - Utkast 
til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 
31.5.2017.2017 

Markedsmisbruksforordningen om innsidehande: gjennomføringsbestemmelser om 
informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter - Rapport med utkast til 
kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske 
verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) 30.5.2017 

Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av 
overgangsperioder - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for 
medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.5.2017 

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 
avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 
20.5.2017 

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og 
basiskapitalgrunnlag - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017 

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser - 
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning og meddelelse om derivatsektoren lagt fram av 
Kommisjonen 4.5.2017 

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering - Rapport 
med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske banktilsynsmyndighet 
(EBA) og sendt til Kommisjonen 7.4.2017 
 

KOMMISJONSMEDDELELSER OM RETTSAKTER 

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser 
(EU-forslag og kommisjonsmeddelelse). Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om 
endring av forordning (EU) nr. 648/2012 vedrørende clearingplikten, suspensjon av 
clearingplikten, rapporteringskrav, risikoreduserende teknikker for OTC-derivatkontrakter som 
ikke er klarert av en sentral motpart, registreringen og overvåkingen av transaksjonsregistre og 
kravene til transaksjonsregistre 

ANDRE KOMMISJONSMEDDELELSER 

http://europalov.no/node/10234
http://europalov.no/node/10234
http://europalov.no/node/10214
http://europalov.no/node/10214
http://europalov.no/node/10219
http://europalov.no/node/10219
http://europalov.no/node/10182
http://europalov.no/node/10182
http://europalov.no/node/10183
http://europalov.no/node/10183
http://europalov.no/node/10128
http://europalov.no/node/10128
http://europalov.no/node/9772
http://europalov.no/node/9772
http://europalov.no/node/10089
http://europalov.no/node/10089
http://europalov.no/node/10064
http://europalov.no/node/10008
http://europalov.no/node/10064
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07.09.2017 Rapport lagt fram av Kommisjonen. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, 
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE RÅD FOR SYSTEMISKE 
RISICI OG EUROPA-PARLAMENTET om udviklingen på markedet for lovpligtige 
revisionsydelser til virksomheder af interesse for offentligheden, jf. artikel 27 i 
forordning (EU) 537/2014 

31.07.2017 EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og 
offentlige myndigheter i det indre marked (EU-høring) 

26.06.2017 Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Rapport 
lagt fram av Kommisjonen  

13.06.2017 EU-strategi for sentrale motparter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen  

09.06.2017 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Rapport om fritak for 
tredjelands sentralbanker lagt fram av Kommisjonen 9.6.2017 

10.05.2017 EU-høring om selskapsrett for digitale løsninger og aktiviteter over 
landegrensene (EU-høring) 
 

VEDTAK FRA RÅDET 

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser (rådsholdning) 

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om 
verdipapirisering(EP/rådskompromiss) 

Verdipapiriseringsforordningen (EP/rådskompromiss) 
 

EØS-KOMITÉVEDTAK 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 117/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens 
protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter 

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Konstitusjonelle 
prosedyrer fullført i Norge 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong - 
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012) 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - 
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012) 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan - 
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012) 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia - 
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012) 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea - 
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2017:464:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2017:464:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2017:464:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2017:464:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2017:464:FIN
http://europalov.no/politikkdokument/eu-horing-om-forebygging-minnelige-losninger-av-tvister-mellom-investorer-offentlige-myndigheter-i/id-10344
http://europalov.no/politikkdokument/eu-horing-om-forebygging-minnelige-losninger-av-tvister-mellom-investorer-offentlige-myndigheter-i/id-10344
http://europalov.no/node/6116
http://europalov.no/node/10210
http://europalov.no/node/5027
http://europalov.no/node/10071
http://europalov.no/node/10071
http://europalov.no/node/9532
http://europalov.no/node/8600
http://europalov.no/node/8600
http://europalov.no/node/8599
https://lovdata.no/pro/NLXB/eu/22017d0117
https://lovdata.no/pro/NLXB/eu/22017d0117
http://europalov.no/node/4040
http://europalov.no/node/7872
http://europalov.no/node/7873
http://europalov.no/node/7874
http://europalov.no/node/7875
http://europalov.no/node/8689


 

9 

 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika - 
Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012) 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - Konstitusjonelle 
prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012) 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico - Konstitusjonelle 
prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012) 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits - Konstitusjonelle 
prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012) 
 

EØS/EFTA-LANDENES UTKAST TIL EØS-KOMITÉBESLUTNINGER  

Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15) - 
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 
16.8.2017 

Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og 
verdipapirvirksomhet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs 
utenrikstjeneste (EEAS) 01.08.2017 

Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om publisering av tillegg til prospekter - 
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 
1.8.2017 

Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til 
EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2017 

Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og 
formidling av annonser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs 
utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2017 

Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - 
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 
3.5.2017 

Europeiske venturefond - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs 
utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017 

Europeiske venturefond: gjennomføringsbestemmelser om notifisering - EØS/EFTA-landenes 
utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017 

Europeiske sosiale iverksetterfond: gjennomføringsbestemmelser om notifisering - EØS/EFTA-
landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017 

Europeiske sosiale iverksetterfond - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning 
oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017 

Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse - EØS/EFTA-
landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til 
EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

http://europalov.no/node/8690
http://europalov.no/node/8691
http://europalov.no/node/8692
http://europalov.no/node/8693
http://europalov.no/node/9021
http://europalov.no/node/4346
http://europalov.no/node/4346
http://europalov.no/node/7416
http://europalov.no/node/8426
http://europalov.no/node/8750
http://europalov.no/node/8750
http://europalov.no/node/5560
http://europalov.no/node/5175
http://europalov.no/node/7594
http://europalov.no/node/7595
http://europalov.no/node/5174
http://europalov.no/node/5145
http://europalov.no/node/5146
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Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om 
innrapportering til transaksjonsregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning 
oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om 
registrering av transaksjonsregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning 
oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om 
oppbevaring av informasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til 
EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til 
sentrale motparter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs 
utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om 
innberetning av data til transaksjonsregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-
komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner 
om registrering av transaksjonsregister - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning 
oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder - 
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 
19.4.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om 
kapitalkrav til sentrale motparter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning 
oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om 
data - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 
(EEAS) 19.4.2017 
 
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om 
kollegiet til sentrale motparter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt 
til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre - EØS/EFTA-
landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse 
virksomheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs 
utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser - 
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 
19.4.2017 

http://europalov.no/node/6012
http://europalov.no/node/6012
http://europalov.no/node/6013
http://europalov.no/node/6013
http://europalov.no/node/6014
http://europalov.no/node/6014
http://europalov.no/node/6016
http://europalov.no/node/6016
http://europalov.no/node/6017
http://europalov.no/node/6017
http://europalov.no/node/6018
http://europalov.no/node/6018
http://europalov.no/node/6019
http://europalov.no/node/6020
http://europalov.no/node/6020
http://europalov.no/node/6021
http://europalov.no/node/6021
http://europalov.no/node/6418
http://europalov.no/node/6418
http://europalov.no/node/6534
http://europalov.no/node/6540
http://europalov.no/node/6540
http://europalov.no/node/7337
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Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser 
om bøtelegging av transaksjonsregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning 
oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en 
sentral motpart - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs 
utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017 
 

EØS-NOTATER 

 
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det 
indre marked (EØS-notat) 11.7.2017 
 
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om 
tilsynsrapportering - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017 
 
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser 
om pensjonsordninger - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017 
 
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med 
melding om eierskifte - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017 

Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter - 
EØS-notat offentliggjort 12.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet - 
EØS-notat offentliggjort 12.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av 
datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av 
transaksjoner - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017 

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen 
og innberetning av opplysninger - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på 
råvarederivater - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017 

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 
minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre - EØS-notat 
offentliggjort 12.6.2017 

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for 
referansedata - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017 

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering - EØS-
notat offentliggjort 12.6.2017 

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel - EØS-
notat offentliggjort 12.6.2017 

http://europalov.no/node/7430
http://europalov.no/node/7430
http://europalov.no/node/7545
http://europalov.no/node/7545
http://europalov.no/node/10051
http://europalov.no/node/10051
http://europalov.no/node/8524
http://europalov.no/node/8524
http://europalov.no/node/8574
http://europalov.no/node/8574
http://europalov.no/node/10202
http://europalov.no/node/10202
http://europalov.no/node/10203
http://europalov.no/node/9561
http://europalov.no/node/9999
http://europalov.no/node/9999
http://europalov.no/node/9999
http://europalov.no/node/10000
http://europalov.no/node/10000
http://europalov.no/node/10002
http://europalov.no/node/10002
http://europalov.no/node/9185
http://europalov.no/node/9185
http://europalov.no/node/9279
http://europalov.no/node/9279
http://europalov.no/node/9345
http://europalov.no/node/9346
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Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India - EØS-notat 
offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - EØS-notat 
offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia - EØS-notat 
offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - EØS-notat 
offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - EØS-notat 
offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand - EØS-notat 
offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont 
for likvidasjonsperiode - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - EØS-notat 
offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil - EØS-notat 
offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International 
Financial Centre - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av 
overgangsperioder - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske 
emirater - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser 
om clearingplikten - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om 
innrapportering til transaksjonsregistre - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av 
opplysninger - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til 
transaksjonsregistre - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift - EØS-
notat offentliggjort 8.6.2017 

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som 
leverer tilknyttede banktjenester- EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

http://europalov.no/node/9602
http://europalov.no/node/9603
http://europalov.no/node/9604
http://europalov.no/node/9605
http://europalov.no/node/9606
http://europalov.no/node/9607
http://europalov.no/node/9049
http://europalov.no/node/9049
http://europalov.no/node/9608
http://europalov.no/node/9609
http://europalov.no/node/9610
http://europalov.no/node/9610
http://europalov.no/node/9177
http://europalov.no/node/9177
http://europalov.no/node/9611
http://europalov.no/node/9611
http://europalov.no/node/9191
http://europalov.no/node/9191
http://europalov.no/node/9691
http://europalov.no/node/9691
http://europalov.no/node/9311
http://europalov.no/node/9311
http://europalov.no/node/9422
http://europalov.no/node/9471
http://europalov.no/node/9471
http://europalov.no/node/9502
http://europalov.no/node/9503
http://europalov.no/node/9503
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Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av innberetning av 
internaliserte avviklinger - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 9 - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 

Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15) - 
EØS-notat offentliggjort 8.6.2017 
 

ANNET FRA EUROPARLAMENTET 

Pengemarkedsfondsforordningen - Statusrapport publisert av Europaparlamentets 
utredningsavdeling 25.7.2017 

Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det 
indre marked (EP-statusrapport) 11.7.2017 

Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt - 
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.7.2017 

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Statusrapport publisert 
av Europaparlamentets utredningsavdeling 20.6.2017 

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser - 
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 14.6.2017 

Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av 
Europaparlamentets utredningsavdeling 3.4.2017. 
Europakommisjonen har lagt fram forslag til endring av flere sentrale bankdirektiver og 
bankforordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt 
etter bankkrisen. Forslagene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet. Endringsforslagene i 
bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), 
kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD). 

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av 
Europaparlamentets utredningsavdeling 3.4.2017 
 

ANDRE NYHETSSAKER FRA EU/EØS 

23.08.2017 EU-høring om fjerning av hindringer for post-trade-tjenester i 
kapitalmarkedsunionen - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 
23.8.2017 

07.04.2017 EU-høring om lovkonflikter for tredjeparts effekter av verdipapirtransaksjoner 
og fordringer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 7.4.2017 

04.04.2017 Hvitbok om EU-27s fremtid - Svensk og dansk departementsnotat offentliggjort 
4.4.2017. Kommisjonspresident Jean-Claude Junker la 1. mars fram en hvitbok 
om EUs fremtid uten Storbritannia. I forkant av EU-toppmøtet i Roma 25. mars, 
beskrives utfordringer og muligheter, samt fem scenarier for utviklingen av EU 
fram til 2025. Hvitboken vil bli fulgt opp av en serie debatter i forbindelse med 
EUs 60-årsjubileum. Aktuelle temaer er Europas sosial dimensjon, 
eurosamarbeidet, globaliseringen, Europas forsvar og EUs finanser. 

http://europalov.no/node/9505
http://europalov.no/node/9505
http://europalov.no/node/9539
http://europalov.no/node/9021
http://europalov.no/node/6585
http://europalov.no/node/10051
http://europalov.no/node/10051
http://europalov.no/node/9018
http://europalov.no/node/9245
http://europalov.no/node/10064
http://europalov.no/node/9531
http://europalov.no/node/9532
http://europalov.no/node/10384
http://europalov.no/node/10384
http://europalov.no/node/10020
http://europalov.no/node/10020
http://europalov.no/node/9905
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NY RETTSPRAKSIS, FORVALTNINGSPRAKSIS M.M. 

NORGE 

RETTSPRAKSIS 

 
HØYESTERETT 

HR-2017-1664-A, 2017-08-31 
Eierne av en næringseiendom med to seksjoner hadde inngått en avtale som blant annet 
inneholdt en bestemmelse om forkjøpsrett «ved salg» av den andres del av eiendommen. 
Selskapet som eide den ene seksjonen ble deretter innfusjonert i et annet selskap. Høyesterett 
kom som de foregående instanser til at fusjonen ikke utløste forkjøpsretten. Det ble vist til at en 
fusjon fortsatt innebar eierskap i funksjonell forstand, og at det ville utløse flere spørsmål som 
avtalen mellom partene ikke ga svar på, dersom forkjøpsretten skulle utløses av fusjonen. 
Bestemmelsen om forkjøpsrett i løysingsrettslova § 11 femte ledd kom heller ikke til anvendelse. 
(Rt-sammendrag) 
Henvisninger: Lov om løysingsrettar (1994) §11 

HR-2017-753-A, 2017-04-07 
I en omfattende straffesak som gjaldt påståtte skatteunndragelser, hadde de tiltalte, som ble 
frifunnet, hatt store kostnader til forsvarerbistand. Kostnadene ble krevet dekket etter strpl. § 
438. Høyesterett, som behandlet saken i avdeling, kom til at statens satser for betaling av 
offentlig oppnevnt forsvarer skulle brukes, selv om utgiftene til forsvarer hadde vært vesentlig 
høyere fordi de tiltalte hadde engasjert advokatene privat. At det dreide seg om en stor og 
kompleks sak der de tiltalte hadde rimelig behov for spesialkyndige forsvarere som opererer til 
markedspris, ble ikke tillagt avgjørende vekt. Reelle hensyn ga ikke grunnlag for en 
innskrenkende tolkning av strpl. § 438 i strid med ordlyden. Ordningen var heller ikke i strid 
med Norges forpliktelser etter EMK artikkel 6 til å sikre en rettferdig rettergang. (Rt-
sammendrag) 
Henvisninger: Straffeprosessloven (1981) §438 | Menneskerettsloven (1999) EMKN A6 
 

LAGMANNSRETTENE 

Agder lagmannsrett 

LA-2016-115887, 2017-06-28 
Saken gjelder fastsettelse av innløsningssum for aksjer i aksjeselskap, etter at det ved 
Høyesteretts dom var rettskraftig avgjort at aksjeeier har rett til uttreden som følge av 
myndighetsmisbruk fra selskapets side, jf. aksjeloven § 4-24. Innløsningssummen ble fastsatt til 
NOK 248,6 millioner, etter vurderinger både av avkastningsverdien og substansverdien. Det ble 
ikke tilkjent rente av innløsningsbeløpet fra verdsettingstidspunktet frem 
innløsningstidspunktet, da minoritetsaksjonæren i denne perioden hadde sine 
aksjonærrettigheter i behold og mottok utbytte. Henvisninger: Aksjeloven (1997) §4-17, §4-24 

Borgarting lagmannsrett 

LB-2016-98897, 2017-09-07 
Saken gjelder krav om fastsettelsesdom for at hevingen av en agenturavtale er ugyldig samt 
ulike pengekrav i agenturforholdet. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at 

https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-1664-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1994-12-09-64/%C2%A711
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1994-12-09-64/%C2%A711
https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2017-753-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7438
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7438
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7438
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-22-25/%C2%A7438
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a6
https://lovdata.no/pro/LASIV/avgjorelse/la-2016-115887
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A74-24
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A74-17
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A74-24
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2016-98897
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hevingen, som var begrunnet i illojalitet, var urettmessig. Agenten vant delvis frem med sine 
økonomiske krav. Det gjaldt ulike provisjonskrav, krav om erstatning for tapt, fremtidig 
provisjon samt avgangssvederlag, jf. agenturloven § 28. Ved vurderingen av 
erstatningsspørmålet fant ikke lagmannsretten det nødvendig å ta stilling til om hevingen 
formelt sett kunne anses som en subsidiær oppsigelse, men la til grunn at agenten uansett ikke 
kunne anses å ha hatt noen berettiget forventning om muligheter for provisjonsinntjening ut 
over oppsigelsestiden, beregnet fra hevingstidspunktet. 
Henvisninger: Agenturloven (1992) §27, §28 

LB-2017-35718, 2017-06-27 
Saken gjelder Statens kartverts vedtak om nektelse av tinglysning av skjøte. Lagmannsretten 
fant at statens kartverk korrekt hadde lagt til grunn at fritaket som følger av Stortingets 
dokumentavgiftsfritak § 2 bokstav k ikke fikk anvendelse. Uttalt at det ikke skilles mellom 
formelle og relle overdragelser. Anken forkastet. 
Henvisninger: Dokumentavgiftsloven (1975) §1 

LB-2016-86745, 2017-06-19 
Et selskap på jakt etter investorer var kommet i kontakt med en italiensk mekler som oppgav å 
representere en låneinvestor. Mekleren skulle ha 250000 euro i kontanter. Selskapets styreleder 
dro til Milano med beløpet i kontanter på seg. Beløpet ble frastjålet ham av den påståtte 
mekleren. Det ble forgjeves anført at selskapets patentrådgiver skulle ha gitt styrelederen råd 
om å gjennomføre transaksjonen, og at hans arbeidsgiver dermed ble ansvarlig. Anken fra 
selskapet ble ikke gitt medhold. Patentselskapets krav om betaling for utestående fakturaer 
førte frem. Henvisninger: Skadeserstatningsloven (1969) §2-1 

LB-2016-67192, 2017-06-13 
I forbindelse med at et norsk konsern ble kjøpt av et internasjonalt selskap oppsto spørsmålet 
om fradragsrett for tilretteleggingshonorar og et termineringsgebyr som det norske selskapet 
hadde betalt i prosessen. Lagmannsretten kom til at det ikke var fradragsrett etter daværende 
skattelov § 6-1 eller § 6-24. Hovedformålet med å pådra seg utgiftene var ikke å sikre inntekten 
for selskapet. 
Henvisninger: Skatteloven (1999) §6-1, §6-24 

LB-2016-77884, 2017-06-12 
Saken gjelder krav om oppfyllelse av aksjetegningsforpliktelse med tilhørende krav om betaling 
av tegningsbeløp på 12 millioner kroner. Tegner betalte som ledd i en emisjon rettet mot 
aksjonærer ikke tegningsbeløpet ved forfall eller senere, og kapitalforhøyelsen kunne ikke 
registreres i Foretaksregistret. Tegningen var etter aksjeloven § 10-9 tredje ledd ugyldig og 
plikten til å betale tegningsbeløp var derfor ikke bindende. Tingretten frifant tegner for krav om 
betaling av tegningsbeløp. Anken ble forkastet. Uttalelser om tegners erstatningsmessige 
forpliktelser som følge av eget betalingsmislighold. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) §10-9 

LB-2017-39512, 2017-04-05 
Lagmannsretten tok ikke til følge begjæring om konkursåpning i selskap som var hovedmann i 
indre selskap. Krav på arbeidsgiveravgift knyttet til arbeid utført i det indre selskap, må rettes 
mot den som kan opptre utad, hovedmannen. Kravet var fremsatt og endelig fastslått i forhold til 
det indre selskap, og deretter søkt inndrevet hos hovedmannen. Lagmannsretten fant det ikke 
sannsynliggjort at det pr konkursåpningstidspunktet forelå et krav som kunne rettes mot 
hovedmannen. 
Henvisninger: Selskapsloven (1985) §1-2, §2-1, §2-4 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-06-19-56/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-06-19-56/%C2%A727
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-06-19-56/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-35718
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1975-12-12-59/%C2%A71
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2016-86745
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1969-06-13-26/%C2%A72-1
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2016-67192
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A76-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A76-24
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A76-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A76-24
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2016-77884
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A710-9
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A710-9
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-39512
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1985-06-21-83/%C2%A71-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1985-06-21-83/%C2%A72-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1985-06-21-83/%C2%A72-4
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Eidsivating lagmannsrett 

LE-2016-78090, 2017-05-24 
Saken gjelder styreansvar i forbindelse med avvikling av avtale og motkrav om erstatning og 
oppreisning som følge av ærekrenkende ytring i media og til utenforstående. 

LE-2016-118362, 2017-04-07 
Bank som hadde lånt ut 50 mill. til et aksjeselskap som gikk konkurs, fikk ikke fordringen 
godkjent i boet. Tingretten mente fordringen var blitt innfridd i forbindelse med salg av pantet. 
Bostyrer hadde abandonert pantet - et leilighetsprosjekt i Bulgaria - til konkursskyldneren, og 
denne hadde, i samarbeid med banken, overdratt pantet for 50 mill. kr. til et nærstående selskap. 
Kjøpesummen var gjort opp ved overtagelse av gjelda, som deretter var innfridd med et nytt lån 
fra samme bank. Et subsidiært regresskrav fra det nærstående selskapet ble heller ikke 
godkjent, med den begrunnelse at selskapet hadde mottatt vederlag ved innfrielsen. 
Lagmannsretten var enig med tingretten og forkastet bankens og det nærstående selskapets 
anker. Midlene i boet var momsrefusjone fra bulgarske myndigheter, som hadde sammenheng 
med virksomheten til det nærstående selskapet. I og med at det var enighet om at midlene var 
omfattet av boets beslagsrett, var dette uten betydning. 
Henvisninger: Dekningsloven (1984) §8-14 

Frostating lagmannsrett 

LF-2017-18346, 2017-09-04 
Erstatningskrav mot en styreleder etter aksjeloven § 17-1 første ledd begrunnet i manglende 
gjennomføring av emisjon i et underliggende oppdrettsselskap. I forbindelse med en 
konsesjonssøknad ble det inngått en avtale om rett til å tegne aksjer ved emisjon i 
oppdrettsselskapet. Dette ble ansett som vederlaget for å stille et kontantdepot til diposisjon for 
en bankgaranti som fulgte konsesjonssøknaden. I likhet med tingretten konkluderte 
lagmannsretten med at det ikke forelå noe avtalemislighold som var erstatningsbetingende. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) §17-1 

LF-2017-17464, 2017-08-28 
Grensen mellom ordinært utbytte og likvidasjonsutbytte for et selskap under avvikling. 
Avviklingsstyret gjennomførte to utdelinger til aksjonærene etter at fristen for å melde krav var 
gått ut. Aksjonærene aksepterte at den siste utdelingen var et likvidasjonsutbytte med objektivt 
ansvar for udekkede forpliktelser, jf. aksjeloven § 16-12. I motsetning til tingretten kom 
lagmannsretten til at også den første utdelingen måtte anses som likvidasjonsutbytte. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) §8-1, §16-9, §16-12 

LF-2017-7522, 2017-08-22 
Særskilt anke over sakskostnader. Tingretten hadde fritatt rekvirenten for sakskostander, etter 
at denne hadde trukket tilbake begjæring om midlertidig forføyning. Saken gjaldt tvist om 
innsyn i selskapsrettslige dokumenter, som krevdes for å gjøre gjeldende eierrettigheter. Innsyn 
ble gitt etter at begjæringen var fremsatt. Tingrettens begrunnelse, om at motpartene kunne 
«bebreides at det kom til sak», var hovedsakelig knyttet til tvisten om innsyn i 
selskapsdokumenter, og var holdbar. Anken over sakskostnadsavgjørelsen førte ikke frem. 
Henvisninger: Tvisteloven (2005) §20-2, §20-9 

Gulating lagmannsrett 

LG-2016-144906, 2017-09-07 
Saken gjaldt regresskrav fra daglig leder i og eier av et selskap, mot selskapets styreformann. 

https://lovdata.no/pro/LESIV/avgjorelse/le-2016-78090
https://lovdata.no/pro/LESIV/avgjorelse/le-2016-118362
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1984-06-08-59/%C2%A78-14
https://lovdata.no/pro/LFSIV/avgjorelse/lf-2017-18346
https://lovdata.no/pro/LFSIV/avgjorelse/lf-2017-18346
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/LFSIV/avgjorelse/lf-2017-17464
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A716-12
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A78-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A716-9
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A716-12
https://lovdata.no/pro/LFSIV/avgjorelse/lf-2017-75221
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-9
https://lovdata.no/pro/LGSIV/avgjorelse/lg-2016-144906
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Bakgrunnen var manglende innbetaling av skattetrekksmidler, noe daglig leder var dømt til å 
betale til Kemneren. Daglig leder krevde regress for halve beløpet, ca kr 925.000, hos styrets 
formann, basert på at styreformannen hadde medvirket til at skattetrekksmidler ikke ble avsatt 
og betalt. Kravet førte ikke fram, og styreformannen ble frifunnet. 
Henvisninger: Skadeserstatningsloven (1969) §5-3 | Aksjeloven (1997) §17-1 

LG-2017-20130, 2017-09-07 
Lagmannsretten fant at klausul om rett til uttreden/innløsning i aksjonæravtale måtte forstås 
slik at aksjonærbeføyelsene ikke gikk over til den innløsende aksjonær før vederlaget for 
aksjene var betalt. Subsidiært påstandsgrunnlag om forfalskning av avtalen førte ikke frem. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) §4-23, §4-26 

LG-2017-32577, 2017-08-30 
Eit utanlandsk selskap vart ikkje høyrt med at dei var eigarar av husbåt det var teke utlegg i i 
Noreg. Selskapet påstod at debitor for det underliggjande kravet, var gjeve i oppdrag å selja 
husbåten i Noreg for dei. Seljarane hadde lagt ut båten for sal på finn.no i eige namn, og var den 
som hadde det faktisk rådvelde over båten. Selskapet var nærast til å leggja fram avtalen om 
bygging av husbåten i Polen, men dette dokumentet vart ikkje lagt fram for retten. 
Henvisninger: Dekningsloven (1984) §2-2 | Tvangsfullbyrdelsesloven (1992) §7-1 

LG-2016-179301, 2017-08-18 
Hovedbankforbindelsen til et større konsern hadde medvirket til å utbetale millionbeløp fra tre 
selskaper som hadde konti i banken, til det samme konsernet. Lagmannsretten fant at 
utbetalingene var urettmessige, og tilkjente en av aksjonærene i de betalende selskapene, 
erstatning for innbetalt kapital til kapitalutvidelse. Konkret avgjørelse. 
Henvisninger: Skadeserstatningsloven (1969) §2-1 | Aksjeloven (1997) §17-1 

LG-2016-92595, 2017-05-26 
Norsk oljeselskap, som er del av et internasjonalt konsern, refinansierte et konserninternt lån i 
amerikanske dollar i juni 2009 i et konserninternt lån i norske kroner med samme låneramme 
og syv års løpetid, to år før låneforfall. Det nye lånet hadde vesentlig høyere rentemargin. 
Skattemyndighetene reduserte rentefradraget i medhold av skatteloven § 13-1 for perioden 
frem til låneforfall, dvs. for inntektsårene 2009, 2010, og 2011. Skjønnet innebar at det bare ble 
gitt fullt rentefradrag for renter på lånesaldo som oversteg opprinnelig låneramme. Skjønnet 
medførte en samlet inntektsøkning for selskapet på tilsammen 262 millioner kroner. 
Lagmannsretten fant at det forelå skjønnsadgang etter skatteloven § 13-1. Verken påberopt 
refinansieringsrisiko eller valutarisiko kunne begrunne at det var forretningsmessig rasjonelt å 
oppgi rentefordelen i det opprinnelige lånet to år før låneforfall. Ved anvendelsen av 
armlengdeprinsippet måtte selskapets refinansieringsrisiko baseres på selskapets faktiske 
situasjon som datterselskap. Skjønnet ble imidlertid tilsidesatt hva gjelder perioden fra 
august/september 2010 begrunnet med at et vesentlig økt lånebehov fra dette tidspunktet 
skulle vært tatt i betraktning ved skjønnsfastsettelsen. 
Henvisninger: Skatteloven (1999) §13-1 

LG-2016-137603, 2017-04-18 
Saken gjaldt verdsettelse ved tvangsinnløsning av minoritetsaksjer. Lagmannsretten la til grunn 
at løsningsssummen skal tilsvare aksjenes virkelige verdi, men at denne verdien i denne saken 
måtte baseres på børskursen. 
Henvisninger: Allmennaksjeloven (1997) §4-25 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1969-06-13-26/%C2%A75-3
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/LGSIV/avgjorelse/lg-2017-20130
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A74-23
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A74-26
https://lovdata.no/pro/LGSIV/avgjorelse/lg-2017-32577
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1984-06-08-59/%C2%A72-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-06-26-86/%C2%A77-1
https://lovdata.no/pro/LGSIV/avgjorelse/lg-2016-179301
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1969-06-13-26/%C2%A72-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/LGSIV/avgjorelse/lg-2016-92595
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A713-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A713-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A713-1
https://lovdata.no/pro/LGSIV/avgjorelse/lg-2016-137603
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-45/%C2%A74-25
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TINGRETTENE 

Bergen tingrett 

TBERG-2015-207404, 2017-04-07 
Saken gjaldt erstatning for mangelfull rådgivning. Saksøkerne hevdet at revisoren de hadde 
brukt i forbindelse med generasjonsskifte ikke informerte dem om de faktiske skatte- og 
avgiftsmessige belastningene. Retten kom til at vilkårene for erstatning var oppfylt. 
(Sammendrag ved Lovdata). 
Henvisninger: Revisorloven (1999) §8-1 
 

SKATTEKLAGENEMNDAS AVGJØRELSER 

SKNS1-2017-59, 2017-06-21 
Saken gjelder spørsmål om anskaffelse og bruk av eiendom i utlandet skal uttaksbeskattes for 
aksjonærens disposisjonsrett etter skatteloven § 5-2, jf. skatteloven § 13-1 for inntektsårene 
2011-2014. Saken reiser spørsmål om eiendommen kan anses som bedriftshytte for selskapet og 
andre selskaper som aksjonæren har eierinteresser i. Skattekontoret har ilagt 30% tilleggsskatt 
på uttaket etter ligningsloven kapitel 10. 
Klagen ble ikke tatt til følge. [Satsen for tilleggsskatt reduseres fra 30% til 20% for alle årene.] 
Henvisninger: Skatteloven (1999) §5-2, §13-1 
 

VEDTAK OG UTTALELSER FRA BØRSEN 

2017-08-09 EVRY ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt (pdf, 147 kB)  

2017-06-14 RenoNorden ASA - Overtredelse av løpende informasjonsplikt (pdf, 1 MB)  

2017-06-01 Island Offshore Shipholding L.P. - Overtredelse av ABM-reglene (pdf, 373 kB)  

2017-04-19 Veiledning knyttet til gjennomføring av reparasjonsemisjoner (pdf, 193 kB)  
 

EU/EØS 

Sakene hvor hele teksten ikke er tilgjengelig i databasen Eurlex (link til Eurlex er lagt inn i hver 
sak nedenfor) kan leses på EU-domstolens nettsider ved å velge ønsket språk oppe til høyre (dog 
er ikke alle nyere avgjørelser tilgjengelig på alle språk), og skrive inn saksnummeret (for 
eksempel C-233/09) i feltet midt på siden. 
 

SAKER FRA EU-DOMSTOLEN 

 
AVGJØRELSER 

Case C-248/16. Austria Asphalt GmbH & Co OG v Bundeskartellanwalt. 
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 7 September 2017. Request for a preliminary ruling 
from the Oberster Gerichtshof. 

Stikkord: Reference for a preliminary ruling — Competition — Concentrations between 
undertakings — Regulation (EC) No 139/2004 — Article 3(1)(b) and (4) — Scope — Definition 

https://lovdata.no/pro/TRSIV/avgjorelse/tberg-2015-207404
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-01-15-2/%C2%A78-1
https://lovdata.no/pro/SKN/avgjorelse/skns1-2017-59
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A75-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A713-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A75-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A713-1
https://www.oslobors.no/obnewsletter/download/0a2a254612c93da59c33fd3733bcac4b/file/file/2017-08-09%20EVRY%20ASA%20-%20Dispensasjon%20tilbudsplikt.pdf
https://www.oslobors.no/obnewsletter/download/44a3cbb29610150dfcf1dd10cf19890a/file/file/2017-06-14%20RenoNorden%20ASA%20-%20Overtredelse%20av%20løpende%20informasjonsplikt.pdf
https://www.oslobors.no/obnewsletter/download/8759477243a04197a5a1f0ea50f1365d/file/file/2017-06-01%20Island%20Offshore%20Shipholding%20L.P%20-%20Overtredelse%20av%20ABM-reglene.pdf
https://www.oslobors.no/obnewsletter/download/acbb955d3c95ee740b5313d704680edd/file/file/2017-04-19%20-%20Veiledning%20knyttet%20til%20gjennomføring%20av%20reparasjonsemisjoner.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0248
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of ‘concentration’ — Change in the form of control of an existing undertaking which, previously 
exclusive, becomes joint — Creation of a joint venture performing on a lasting basis all the 
functions of an autonomous economic entity. 

Slutning: Article 3 of Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of 
concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) must be interpreted as 
meaning that a concentration is deemed to arise upon a change in the form of control of an 
existing undertaking which, previously exclusive, becomes joint, only if the joint venture created 
by such a transaction performs on a lasting basis all the functions of an autonomous economic 
entity. 

Joined Cases C-196/16 and C-197/16. Comune di Corridonia and Others v Provincia di Macerata 
and Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente. 
Judgment of the Court (First Chamber) of 26 July 2017. Requests for a preliminary ruling from 
the Tribunale amministrativo regionale per le Marche. 

Stikkord: Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 85/337/EEC — 
Directive 2011/92/EU — Possibility of carrying out, a posteriori, an environmental impact 
assessment of an operational plant for the production of energy from biogas with a view to 
obtaining a new consent. 

Slutning: In the event of failure to carry out an environmental impact assessment required under 
Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public 
and private projects on the environment, EU law, on the one hand, requires Member States to 
nullify the unlawful consequences of that failure and, on the other hand, does not preclude 
regularisation through the conducting of an impact assessment, after the plant concerned has 
been constructed and has entered into operation, on condition that:  

– national rules allowing for that regularisation do not provide the parties concerned with an 
opportunity to circumvent the rules of EU law or to dispense with applying them, and   

– an assessment carried out for regularisation purposes is not conducted solely in respect of the 
plant’s future environmental impact, but must also take into account its environmental impact 
from the time of its completion. 

Case C-416/16. Luís Manuel Piscarreta Ricardo v Portimão Urbis EM SA and Others.  
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 20 July 2017. Request for a preliminary ruling from 
the Tribunal Judicial da Comarca de Faro.  

Stikkord: Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/23 — Article 1(1)(b) –– Article 
2(1)(d) –– Transfer of undertakings –– Safeguarding of employees’ rights — Scope — Concepts 
of ‘employees’ and ‘transfer of a business’. 

Slutning:  
 
1.  Article 1(1) of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the 
laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of 
transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses must be interpreted 
to the effect that, where a municipal undertaking, whose sole shareholder is a municipality, is 
wound up by a decision of the municipality’s executive body and its activities are transferred in 
part to the municipality to be carried on directly by it and in part to another municipal 
undertaking re-formed for that purpose, whose sole shareholder is also that same municipality, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0196
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0196
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0416
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that situation falls within the scope of the directive, provided that the identity of the undertaking 
in question is preserved after the transfer, which is a matter for the referring court to determine.  

2.  A person such as the applicant in the main proceedings who, because his employment 
contract is suspended, is not actually performing his duties, is covered by the concept of 
‘employee’ within the meaning of Article 2(1)(d) of Directive 2001/23 in so far as that person is 
protected as an employee under the national law concerned, which is, however, a matter for the 
referring court to verify. Subject to that verification, in circumstances such as those at issue in 
the main proceedings, the rights and obligations arising from that person’s employment contract 
must be considered to have been transferred to the transferee, in accordance with Article 3(1) of 
the directive.  
 
3. The third question raised by the Tribunal Judicial da Comarca de Faro (District Court, Faro, 
Portugal) is inadmissible. 

Case C-206/16. Marco Tronchetti Provera SpA and Others v Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa (Consob). Judgment of the Court (Third Chamber) of 20 July 2017. Request for 
a preliminary ruling from the Consiglio di Stato.  

Stikkord: Reference for a preliminary ruling — Company law — Directive 2004/25/EC — 
Takeover bids — Second paragraph of Article 5(4) — Possibility of changing the price of the 
offer in specific circumstances and according to clearly determined circumstances and criteria 
— National law providing an option for the supervisory authority to increase the price of a 
takeover bid in the event of collusion between the offeror or the persons acting in concert with it 
and one or more sellers. 

Slutning: The second subparagraph of Article 5(4) of Directive 2004/25/EC of the European 
Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids must be interpreted as not 
precluding a national law, such as that at issue in the main proceedings, which enables a national 
supervisory authority to adjust upwards the price of a takeover bid in the event of collusion 
without setting out the specific conduct that characterises that notion, provided that the 
interpretation of that notion can be deduced in a sufficiently clear, precise and foreseeable 
manner from that law, using methods of interpretation recognised by the national law. 

Case C-357/16. „Gelvora“ UAB v Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 20 July 2017. Request for a preliminary ruling from 
the Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.  

Stikkord: Reference for a preliminary ruling — Unfair commercial practices — Directive 
2005/29/EC — Scope — Debt collection agency — Consumer credit — Assignment of debt — 
Nature of the legal relationship between the agency and the debtor — Article 2(c) — Concept of 
‘product’ — Recovery measures taken in parallel to the intervention of a bailiff. 

Slutning: Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 
concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and 
amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the 
European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European 
Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) must be interpreted as 
meaning that the legal relationship between a debt collection agency and the debtor, who has 
defaulted under a consumer credit agreement and whose debt has been assigned to that agency, 
falls within the material scope of the directive. The practices in which that agency engages in 
order to recover that debt fall within the concept of ‘product’ within the meaning of Article 2(c) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0206
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0206
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0357
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of that directive. In that regard, the fact that the existence of the debt was confirmed by a court 
decision, and that that decision was passed to a bailiff for enforcement, is without consequence. 

Case C-126/16. Federatie Nederlandse Vakvereniging and Others v Smallsteps BV.  
Judgment of the Court (Third Chamber) of 22 June 2017.  

Stikkord: Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/23/EC — Articles 3 to 5 — 
Transfers of undertakings — Safeguarding of employees’ rights — Exceptions — Insolvency 
proceedings — ‘Pre-pack’ — Survival of an undertaking.  

Slutning: Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of 
undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, and in particular Article 5(1) 
thereof, must be interpreted as meaning that the protection of workers guaranteed by Articles 3 
and 4 of that directive applies in a situation, such as that at issue in the main proceedings, in 
which the transfer of an undertaking takes place following a declaration of insolvency and in the 
context of a ‘pre-pack’ where that ‘pre-pack’ is prepared before the declaration of insolvency and 
put into effect immediately after that declaration, and, in particular, a court-appointed 
prospective insolvency administrator investigates the possibilities for continuation of the 
activities of that undertaking by a third party and prepares for acts which must be carried out 
shortly after the insolvency to enable such continuation and, moreover, it is irrelevant in that 
regard that the ‘pre-pack’ is also aimed at maximising the proceeds of the transfer for all the 
creditors of the undertaking in question. 

Joined Cases C-444/16 and C-445/16. Immo Chiaradia SPRL and Docteur De Bruyne SPRL v État 
belge. 
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 15 June 2017.  

Stikkord: Reference for a preliminary ruling — Directive 78/660/EEC — Annual accounts of 
certain types of companies — Principle that a true and fair view must be given — Principle that 
valuation must be made on a prudent basis — Issuing company of a share option recognising the 
grant date price of the option in the course of the accounting year in which the option is 
exercised or at the end of its period of validity. 

Slutning: The principles that a true and fair view must be given and that valuation must be made 
on a prudent basis set out in Articles 2(3) and 31(1)(c) respectively of Council Directive 
78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article [50(2)(g) TFEU] on the annual accounts of certain 
types of companies, as amended by Directive 2003/51/EC of the European Parliament and of the 
Council of 18 June 2003, must be interpreted as not precluding an accounting method according 
to which a company issuing a share option may recognise as income the grant date price of that 
option in the course of the accounting year in which that option is exercised or at the end of its 
period of validity. 

Case C-678/15. Mohammad Zadeh Khorassani v Kathrin Pflanz. 
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 14 June 2017.  

Stikkord: References for a preliminary ruling — Directive 2004/39/EC — Markets in financial 
instruments — Article 4(1)(2) — Definition of ‘investment services’ — point 1 of Section A of 
Annex I — Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments 
— Potential inclusion of brokering with a view to concluding a portfolio management contract. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0126
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0444
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0444
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0678
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Slutning: Article 4(1)(2) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council 
of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC 
and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and 
repealing Council Directive 93/22/EEC, read in conjunction with point 1 of Section A of Annex I 
to that directive, must be interpreted as meaning that the investment service consisting in the 
reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments does not 
include brokering with a view to concluding a contract covering portfolio management services. 

Case C-559/15: Onix Asigurari SA v Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS) 
Judgment of the Court (Third Chamber) of 27 April 2017 (request for a preliminary ruling from 
the Consiglio di Stato — Italy)  

Stikkord: Reference for a preliminary ruling — Directive 73/239/EEC — Directive 92/49/EEC 
— Principle of single authorisation — Principle of supervision by the home Member State — 
Article 40(6) — Concept of ‘irregularities’ — Reputation of shareholders — Prohibition on 
insurance companies established in a Member State concluding new contracts within the 
territory of another Member State) 

Slutning: Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations 
and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and 
amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive) and, in 
particular, Article 40(6) thereof, must be interpreted as precluding the supervisory authorities 
of a Member State from taking emergency measures, as against an undertaking providing direct 
insurance other than life assurance operating in its territory under the freedom to provide 
services, in order to protect the interests of the insured persons and other persons who may 
benefit from the insurance cover taken out, such as prohibiting it from concluding new 
insurance contracts in that territory, on the grounds of the failure, whether pre-existing or 
otherwise, assessed discretionarily, to satisfy a subjective precondition laid down for the 
purpose of the issue of authorisation to engage in insurance business, such as the requirement of 
good repute. However, that directive does not preclude that Member State, in exercising the 
prerogatives it has in emergency situations, from establishing whether certain inadequacies or 
uncertainties relating to the good repute of the directors of the insurance undertaking 
concerned present a real and imminent danger that irregularities will occur to the detriment of 
the interests of the insured persons or other persons who may benefit from the insurance cover 
taken out and, if so, from taking appropriate measures immediately, such as, where appropriate, 
prohibiting the conclusion of new contracts in its territory. 
 
 
GENERALADVOKATENS FORSLAG TIL AVGJØRELSER 

Sag C-358/16. UBS (Luxembourg) SA m.fl. 
Forslag til afgørelse fra generaladvokat J. KOKOTT fremsat den 26. juli 2017 (1) 
anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative (appeldomstol i 
forvaltningsretlige sager, Luxembourg)).  
 
Stikkord: Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2004/39/EF —artikel 54, stk. 1 og 3 — adgang til 
oplysninger i en sag til prøvelse af en afgørelse truffet af den nationale finanstilsynsmyndighed 
— tavshedspligt — undtagelsesordning for tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen — ret 
til god forvaltning — ret til effektiv retsbeskyttelse. 
 
Case C‑177/16 Biedrība ‘Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas 
Autoru apvienība’ v Konkurences padome Opinion of Advocate General Wahl delivered on 6 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CA0559
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CC0358
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CC0177
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CC0177
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April 2017 (1) (Request for a preliminary ruling from the Augstākā tiesa (Supreme Court, 
Latvia)) 
 
Stikkord: Article 102 TFEU — Abuse of dominant position — Effect on trade between Member 
States — Collecting society — Unfair prices — Relevant turnover for the imposition of a fine 
 
Case C‑598/15 Banco Santander SA v Cristobalina Sánchez López.  
Opinion of Advocate General Wahl delivered on 29 June 2017. (Request for a preliminary ruling 
from the Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera (Court of First Instance of Jerez de 
la Frontera, Spain)) 
 
Stikkord: Reference for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Unfair terms in 
consumer credit agreements — Power of the national court to examine of its own motion the 
unfairness of a contractual term of a mortgage agreement in the course of a simplified procedure 
for the recognition of rights appearing on the land register. 
 
Case C-295/16: Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 29 June 2017. 
Europamur Alimentación, S.A. v Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
Request for a preliminary ruling from the Juzgado Contencioso-Administrativo No 4 de Murcia 
(Spain) lodged on 25 May 2016. 
 
Stikkord: Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2005/29/EC 
— Unfair business-to-consumer commercial practices — Sales by a wholesaler to retailers — 
Jurisdiction of the Court — National legislation imposing a general prohibition on sales at a loss 
— Exceptions based on criteria not provided for in Directive 2005/29/EC 
 
Case C-248/16. Austria Asphalt GmbH & Co OG v Bundeskartellanwalt. 
Opinion of Advocate General Kokott delivered on 27 April 2017. 
 
Stikkord: Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof. 
Reference for a preliminary ruling — Competition — Concentrations between undertakings — 
Regulation (EC) No 139/2004 — Article 3(1)(b) and (4) — Scope — Definition of ‘concentration’ 
— Change in the form of control of an existing undertaking which, previously exclusive, becomes 
joint — Creation of a joint venture performing on a lasting basis all the functions of an 
autonomous economic entity. 
 

SAKER FRA EFTA-DOMSTOLEN 

E-15/16, 2017-09-13 Yara International ASA and the Norwegian Government, represented by 
the Ministry of Finance 
ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om 
opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Borgarting lagmannsrett i en sak mellom 
Yara International ASA og Den norske stat om tolkningen av artikkel 31 i Avtalen om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde i forbindelse med nasjonale regler om 
konsernbidrag. 
Henvisninger: EØS-loven (1992) EØSL A31, EØSL A34 

E-06/17 - Fjarskipti hf. v Síminn hf. 
Request for an Advisory Opinion from the EFTA Court by Héraðsdómur Reykjavíkur dated 30 
June 2017 in the case of Fjarskipti hf. v Síminn hf. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CC0598
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CC0295
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CC0295
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CC0295
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CC0248
http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvcases_pi1%5Bcase_id%5D=293&cHash=9d0106f6b699e07bb70974fcee24e1f4
http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvcases_pi1%5Bcase_id%5D=293&cHash=9d0106f6b699e07bb70974fcee24e1f4
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-11-27-109/eøsl/a31
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-11-27-109/eøsl/a34
http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/E-06-17_Req_Adv_Op_OJ_text.pdf
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Stikkord: EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling)  

Sak E-8/16 DOMSTOLENS DOM 16. mai 2017 Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS og 
Netfonds Livsforsikring AS v. Den norske stat 
(Etableringsadgang – EØS-avtalen artikkel 31 – direktiv 2000/12/EF – direktiv 2002/83/EF – 
direktiv 2006/48/EF – direktiv 2007/44/EF – kredittinstitusjoner – forsikringsforetak – 
kvalifiserte eierandeler – forholdsmessighet – egnethet – nødvendighet) 

1. På den relevante tid var verken direktiv 2000/12/EF, direktiv 2006/48/EF eller direktiv 
2002/83/EF, heller ikke som endret ved direktivet om kvalifiserte eierandeler, til hinder for at 
EØS-statene kunne ha strengere regler for fremgangsmåten ved tildeling av tillatelse til banker 
og forsikringsforetak. Ikke desto mindre må slike regler være forenlige med de grunnleggende 
friheter som sikres i EØS-avtalen. 

2. Lovgivning som beskrevet i det første og andre spørsmål, og forvaltningspraksis som 
beskrevet i det tredje spørsmål, utgjør restriksjoner som hovedsakelig synes å falle inn under 
virkeområdet for EØS-avtalen artikkel 31. Om det forholder seg slik, må vurderes av den 
anmodende domstol. 

3. Målet om å redusere stor risikovilje hos eiere av banker eller forsikringsforetak, særlig knyttet 
til risikoen for myndighetsmisbruk, utgjør et tvingende allment hensyn som kan rettferdiggjøre 
nasjonale tiltak som begrenser etableringsadgangen sikret i EØS-avtalen artikkel 31. Det er den 
anmodende domstol som må klargjøre hvilke mål de nasjonale tiltak faktisk forfølger, og fastslå 
om de legitime mål forfølges på en egnet og konsistent måte. 

4. Emisjonsreglene, slik de er beskrevet i det første og det andre spørsmål, synes ikke egnet til å 
oppnå det legitime mål EFTA-domstolen har identifisert. Forvaltningspraksisen som beskrives i 
det tredje spørsmål, synes egnet til å oppnå dette mål, i den utstrekning den får anvendelse på 
søknader om tillatelse til å drive virksomhet som bank eller forsikringsforetak og ikke på 
annenhåndserverv etter at tillatelsen er gitt. 

5. Skulle den anmodende domstol komme til at ett eller flere av de nasjonale tiltak er egnet til å 
nå et legitimt mål, må den også vurdere om de går lenger enn det som er nødvendig for å nå 
målet. I den foreliggende sak synes andre tiltak enn de omtvistede å være mindre inngripende, 
samtidig som de like effektivt vil kunne bidra til å nå det legitime mål som er identifisert. 
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SELSKAPSRETTSARRANGEMENTER 

SELSKAPSRETTSGRUPPENS ARRANGEMENT 

Vi har faglunsj de fleste torsdager i semesteret hvor vi ønsker eksterne velkommen!  Her 
serveres kaffe, te og frukt. Faglunsjene vil hovedsakelig bli arrangert i Lødrups kjeller i Domus 
Media Vest, som ligger i 1. etasje ved kantinen. Sted fremgår av nettsidene og kan av og til 
endres, så det er lurt å sjekke dette samme dag. Informasjon om faglunsjene sendes ut til 
Selskapsrettslisten. 

Vi har også en rekke konferanser, seminarer og workshops. En til enhver tid oppdatert oversikt 
over våre arrangementer finnes på våre arrangementssider – all informasjon sendes også ut til 
Selskapsrettslisten.  

For høstsemesteret vil vi spesielt fremheve: 

 9. – 13. oktober, Kjerka, UiO 
Nordic workshop / PhD-seminar on Companies and Markets, inkludert dobbelttime med 
oppdatering om EØS-selskapsrett (på engelsk i høstsemesteret, på norsk i vårsemesteret). 
Mulig å melde seg på kun til dobbelttimen. Påmelding innen 27. september! 
 
 

NYTT OM VÅRE FORSKNINGSPROSJEKTER 

Forskergruppen har en rekke eksternfinansierte prosjekter, og vi omtaler noen av disse her. 

SUSTAINABLE MARKET ACTORS FOR RESPONSIBLE TRADE (SMART) 

SMART-prosjektet har en rekke call for papers og spennende arrangementer i høst, og en 
oppdatert oversikt over disse er til enhver tid tilgjengelig på vår nye side: smart.uio.no.  

På smart.uio.no er det også mulig å melde seg på SMARTs eget nyhetsbrev. 
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The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) under Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS) Action 2 indicated that tax arbitrage via hybrid mismatch arrangements 
“result in a substantial erosion of the taxable bases of the countries concerned” and “have an 
overall negative impact on competition, efficiency, transparency and fairness.” The relevant 
action allowing for neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements is therefore needed 
and justified. To achieve that purpose, the OECD developed different anti-hybrid rules under 
BEPS Action 2. In that regard, however, one may ask whether addressing tax arbitrage via hybrid 
mismatches as proposed by the OECD is of interest and relevance for developing countries. This 
paper aims to map that unexplored research area by means of a comparative analysis in four 
developing countries – Uruguay, Colombia, Brazil, and South Africa. (Abstract from ssrn.com). 

 

NYTT OM NAVN 

PhD-avhandlinger levert til bedømmelse: 
 Giuseppe Bianco har levert sin avhandling “Restructuring Sovereign Debt Owed to Private 

Creditors. The Appropriate Role for International Law”  
 Caroline Bang Stordrange har levert sin avhandling “Utsteders løpende informasjonsplikt» 
Vi gratulerer! 
 
Vi ønsker velkommen til følgende nye medlemmer av vår forskergruppe: 
 Eli Rudshagen er fra juli tilsatt som administrativ koordinator for SMART-prosjektet. Hun 

vikarierer for Linda Gulli som er ute i fødselspermisjon. 
 Andrea Dahlum og Tina Bjørnerud tiltrer som nye vitenskapelige assistenter fra august; 
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