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 Verdipapirhandelloven § 3-4 (1): 
 «Den som har innsideinformasjon må ikke gi slike opplysninger til uvedkommende»

 Markedsmisbruksforordningen (MAR) artikkel 14 (c), jf. artikkel 10 (1):
 Forbud mot ulovlig spredning av innsideinformasjon
 Ulovlig spredning av innsideinformasjon foreligger «når en person besitter innsideinformasjon og sprer 

informasjonen til en annen person, med mindre spredningen skjer som ledd i den normale utøvelsen av 
vedkommendes arbeid, yrke eller forpliktelser» 

Taushetsplikten for innsideinformasjon
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 MAR artikkel 7 (1) (a): 
 Med innsideinformasjon menes «[p]resise opplysninger som ikke er blitt offentliggjort, som direkte eller indirekte 

vedrører en eller flere utstedere eller ett eller flere finansielle instrumenter, og som er egnet til å påvirke kursen på 
disse finansielle instrumentene […] merkbart dersom de ble offentliggjort»

 MAR artikkel 7 (3)
 «Et mellomliggende steg i en pågående prosess bestående av flere trinn skal anses som innsideinformasjon 

dersom det i seg selv oppfyller kriteriene for innsideinformasjon» 

Definisjonen av innsideinformasjon 
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 Fire vilkår: 
 Relasjonsvilkåret 
 Utilgjengelighetsvilkåret 
 Sammenstilling av offentlig tilgjengelig informasjon kan ikke anses som innsideinformasjon

 Ikke krav om at informasjonen er gjort tilgjengelig ved en aktiv handling 

 Presisjonsvilkåret, jf. MAR artikkel 7 (2)
 Eksistenskravet: opplysninger skal anses presise dersom de «indikerer at en eller flere omstendigheter foreligger, eller at det er rimelig 

å forvente at de kan komme til å foreligge, eller en hendelse som har inntruffet, eller som det er rimelig å forvente at kan komme til å 
inntreffe»

 Uklart om det gjelder et krav til sannsynlighetsovervekt for om den fremtidige omstendigheten vil inntreffe 

 Spesifikasjonskravet: opplysningene må være «tilstrekkelig spesifikke til at det kan trekkes en slutning om den mulige påvirkningen 
disse omstendighetene eller denne hendelsen kan ha på kursen på de finansielle instrumentene»

 Ikke et krav at det kan utledes i hvilken retning informasjonen er egnet til å påvirke kursen, jf. sak C-628/13 
Lafonta

 Kurspåvirkningsvilkåret, jf. MAR artikkel 7 (4) 
 «opplysninger som en fornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en del av grunnlaget for sine investeringsbeslutninger», jf. Rt. 

2012 s. 629

 Ikke er et krav til kvantitativ kurspåvirkning 

Definisjonen av innsideinformasjon 
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 Forbud som retter seg mot enhver: 
 Forbud mot innsidehandel og tilskyndelse mot innsidehandel – artikkel 14 (a) og (b), jf. artikkel 8 
 Forbud mot ulovlig spredning av innsideinformasjon – artikkel 14 (c), jf. artikkel 10 (1)

 Forpliktelser for utstederforetakene:
 Løpende informasjonsplikt – artikkel 17 (1)
 Adgang til å utsette offentliggjøring, jf. artikkel 17 (4) og 17 (5)

 Listeføringsplikt – artikkel 18 

Innsideinformasjon som koblingsbegrep
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 Fortalen punkt 19: 
 «Formålet med denne forordning er ikke å forby drøftinger av generell art mellom aksjeeiere og ledelse om den 

forretningsmessige eller markedsmessige utviklingen for en utsteder. Slike forbindelser er avgjørende for at 
markedene skal virke på en effektiv måte, og bør ikke være forbudt etter denne forordning».

 EU-domstolens storkammerdom 22. november 2005, sak C-384/02, Grøngaard & Bang: 
 «Even if that rule, having regard to the terms used, is capable of covering very different situations, it must, as an 

exception to a general prohibition and in light of the objective pursued by Directive 89/592, be interpreted strictly».
 «the disclosure of […] information is justified only if it is strictly necessary for the exercise of an employment, 

profession or duties and complies with the principle of proportionality». 
 «Where it is necessary to appraise the need for a disclosure of inside information, it is appropriate, also, to take into

consideration the fact that each additional disclosure is liable to increase the risk of that information being
exploited for a purpose contrary to Directive 89/592»

 Rt. 2012 s. 761:
 «Den klare hovedregel er altså at innsideinformasjon bare kan gis videre til andre i den monn dette er nødvendig 

for ivaretakelsen av den funksjon som innsideren har og som har gjort at han har fått tilgang til informasjonen. 
Men ved fortolkningen skal det hen til de formål taushetsplikten skal verne, og om de handlinger det gjelder er 
egnet til å svekke tilliten til at markedet fungerer rettferdig og effektivt.»  

Taushetspliktens rekkevidde  
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 Mulighet til å kontrollere informasjonsflyten?
 Utsteder 
 Løpende informasjonsplikt 

 Vilkårene for utsatt offentliggjøring 

 Listeføringsplikt’

 Tredjeparter 
 Informasjonen går gjennom flere ledd 

 Samtykke fra utsteder 

 Er informasjonsutvekslingen nødvendig for å opprettholde alminnelig virksomhet i selskapet? 
 Videreformidles informasjonen i tilknytning til en avtale som har verdi for andre markedsinteresser 

eller kun for avgivers egen interesse?

Taushetspliktens rekkevidde
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