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Selskapenes handel med egne aksjer – børs- og
aksjerettslige aspekter

Av advokat Knut Bergo, Norge

De norske aksjelovene fra 1997 åpner for at selskapene kan foreta erverv av egne aksjer
tilsvarende inntil 10 prosent av aksjekapitalen. Dette reiser særlige spørsmål i børsno-
terte selskaper, bl.a. med hensyn til håndteringen av informasjonsplikt overfor børs,
bruk av innsideinformasjon, likebehandling av aksjonærer og forbudet mot kursmani-
pulerende aktiviteter. De nye aksjerettslige regler ble i liten grad utformet med tanke på
de børsnoterte selskaper. Det kan spørres om børsen bør innføre strengere regler, bl.a.
hva gjelder selskapenes mulighet for å foreta kjøp og salg som ikke skjer etter at et
tilbud er rettet mot samtlige aksjonærer på like vilkår. Dette reiser særlige spørsmål i
oppkjøpsfaser. I mindre og illikvide selskaper kan det generelt være grunn til betydelig
forsiktighet med kjøp av egne aksjer over børs, siden dette kan påvirke prisingen i
markedet.

Knut Bergo er født 1967, can.jur. i Oslo 1991 og dr.juris. samme sted 2002. Bergo har
siden januar 2000 vært partner i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Han har skrevet
en rekke artikler og bøkene ”Oppgjør- og rettsvern i Verdipapirsentralen” (1990),
”Børs- og verdipapirrett” (1997), Høyesteretts forarbeidsbruk (2000) og ”Tekst og
virkelighet i rettskildelæren” (doktoravhandling, utgis 2002).

1. Innledning – oversikt over de selskapsrettslige regler

Norske aksjeselskaper var lenge avskåret fra å handle med sine egne aksjer, men
dette ble endret i den nye aksjeloven av 13. juni 1997 nr 44 (asl.) og allmennaksje-
loven av samme dato nr 45 (asal.) – i det følgende også kalt ”aksjelovene”.

Utgangspunktet er nå etter aksjelovenes § 9–2 at et selskap kan erverve egne
aksjer inntil man når en beholdning med samlede pålydende verdi lik 10 prosent
av aksjekapitalen; selskapet kan med andre ord kjøpe tilbake 10 prosent av sin
aksjekapital. Forbudet mot at et selskap tegner egne aksjer er derimot videreført
for begge selskapskategorier, jf aksjelovene § 9–1.

Aksjelovene oppstiller en del ytterligere vilkår for selskapenes rett til å erverve
egne aksjer. Det fremgår av aksjelovene § 9–3 at vederlaget som betales ikke må
overstige den frie egenkapital etter den sist fastsatte balanse. Det kan etter samme
bestemmelse heller ikke foretas erverv av egne aksjer utover hva som er forenlig
med god forretningsskikk under tilbørlig hensyn til tap som er inntruffet etter
balansedagen eller som må forutsettes å inntreffe; de midler som kan benyttes til å
erverve egne aksjer er altså de samme som kan deles ut som utbytte.
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Aksjelovene inneholder tilsvarende begrensninger for datterselskapers erverv
av aksjer i morselskap, og for selskapenes pant i egne aksjer eller aksjer i
morselskap, men dette er ikke tema her.

Beslutning om erverv av egne aksjer må treffes av selskapets styre, og krever
en særskilt fullmakt fra generalforsamlingen, jf aksjelovene § 9–4. Fullmakten må
gis med flertall som for vedtektsendringer, og krever altså 2/3 flertall av den
representerte og stemmeberettigede aksjekapital. Den kan gis for inntil 18
måneder, og må angi det maksimale pålydende for de aksjer som kan erverves.
Det siste er forstått slik at fullmakten kan lyde på for eksempel 50 prosent av
aksjekapitalen; styret kan altså fortsette å kjøpe med hjemmel i samme fullmakt
etter at man har kjøpt 10 prosent og solgt disse igjen (eller eventuelt slettet
aksjene, jfr pkt 3). Fullmakten må også angi det høyeste og laveste beløp som kan
betales for hver aksje. Å angi det laveste beløp virker lite meningsfullt med sikte
på kjøp, men kravet til beløpsangivelse må like fullt forstås slik at det kun gjelder
selskapenes kjøp og ikke for deres salg.

Aksjelovene § 9–4 krever ikke en særskilt fullmakt for salg av egne aksjer: Har
styret først fått fullmakt til kjøp, kan aksjene også selges av styret uten ytter-
ligere samtykke fra generalforsamlingen om ikke annet fremgår av fullmakten.
Aksjelovene § 9–4 krever at generalforsamlingen i fullmakten skal angi ”på
hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje”. Dette kan imidlertid
ha form av en ren ”blankofullmakt” som overlater til styret å beslutte hvordan
erverv og avhendelse skal skje. Som jeg kommer til, har dette en viss betydning
for de børs- og verdipapirrettslige regler.

Selskapene kan etter aksjelovene § 9–6 i visse tilfeller lovlig erverve egne
aksjer utover 10 prosentgrensen, herunder ved gave, tvangsinndriving av fordring
og overtagelse av virksomhet ved fusjon (et selskap fusjonerer med et selskap
som eier aksjer i det overtakende selskapet). I så fall skal selskapet så snart som
mulig og senest innen to år enten å selge de aksjer som overstiger 10 prosentgren-
sen eller slette aksjene. Ved andre (og ulovlige) erverv utover denne grensen skal
selskapet straks og senest innen tre måneder avhende eller slette aksjene, jf § 9–7.

Jeg skal i det følgende ikke diskutere aksjelovenes alminnelige regler, utover
en særlig problemstilling i pkt 3 (sletting av lovlig ervervede aksjer). Jeg skal i
stedet fokusere på en del spørsmål som oppstår ved de børsnoterte selskapers
handel i egne aksjer. Siden disse selskapene alle er allmennaksjeselskaper, er det
asal. som angir de selskapsrettslige rammer for slik handel. I det følgende er det
imidlertid de børs- og verdipapirrettslige spørsmål som står i høysetet, og jeg vil
konsentrere meg om særlig fire problemstillinger:

• Forholdet til forbudet mot innsidehandel, jf pkt 4
• Likebehandlingskrav ved selskapenes handel med egne aksjer, jf pkt 5
• Forholdet til forbudet mot kursmanipulasjon, jf pkt 6
• Handel med egne aksjer i oppkjøpssituasjoner m.m., jf pkt 7.
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Før jeg går inn på de juridiske vurderinger, kan det imidlertid være hensiktsmes-
sig med en kort oversikt over den legislative begrunnelsen for at selskapene skal
kunne handle med egne aksjer og behandle et aksjerettslig spørsmål med en viss
interesse for de børsrettslige spørsmål.

2. Hvilke formål har selskapenes handel med egne aksjer?

Lovforarbeidene trekker frem en del grunner til at et selskap bør kunne erverve og
sitte med en beholdning av egne aksjer:

1. Rett til å erverve egne aksjer gir selskapene større fleksibilitet ved utdeling av
overskudd.

Et tilbakekjøp av aksjer fra samtlige aksjonærer som forholdsmessig ut fra
deres eierposisjoner ville være en ren parallell til utdeling av utbytte. Tanken er at
selskapet ved å tilby å kjøpe tilbake egne aksjer kan la aksjonærene få velge om de
vil ta ut en del av overskuddet i kontanter ved å selge aksjer til selskapet, eller i
stedet øke sin reelle eierandel ved at selskapet kjøper andre aksjonærers aksjer.
Fremsetter selskapet et tilbud om tilbakekjøp vil man typisk få en situasjon der
noen av aksjonærene velger å realisere helt eller deler av sine aksjer ved å
akseptere tilbudet, mens de resterende ved ikke å selge vil øke sin reelle eierandel.
De er jo eksponert for selskapets andel av egne aksjer i samme utstrekning som de
eier aksjer. I realiteten er deres andel økt tilsvarende som dersom selskapet ganske
enkelt hadde slettet aksjene man kjøpte tilbake – fra de gjenværende aksjonærers
ståsted hva gjelder risiko og gevinstmulighet ved utvikling i aksjekursen, spiller
det ingen rolle om tilbakekjøpte aksjer slettes eller beholdes av selskapet med
sikte på senere salg.

I fleksibiliteten ligger også at et tilbakekjøp kan ha skattemessige periodise-
ringseffekter. Har selskapets aksjer falt i kurs for eksempel i tiden etter en større
emisjon, vil et tilbakekjøp kunne utløse tapsfradrag på de selgende aksjonærenes
hånd. En utdeling av kontanter i form av utbytte vil derimot utløse beskatning for
aksjonærene etter reglene om utbyttebeskatning. Med det kommende norske
skatteregimet, der reglene om utbyttebeskatning er opphevet, har dette kun betyd-
ning for kildeskatten for utenlandske aksjonærer.

2. Derimot vil en beholdning fra selskapet ha den realitet for aksjonærene at
styret ved å selge egne aksjer kan bringe nye aksjonærer inn i selskapet. Forarbei-
dene fremhever da også at selskapet kan ha nytte av å ha en beholdning av egne
aksjer, med tanke på oppfyllelse av opsjonsordninger for ansatte (salg til ansatte).
I samme gate ligger tanken om at selskapene kan ha nytte av å ha en ”lagerbehold-
ning” av egne aksjer med sikte på fusjoner med og erverv av andre selskaper. Her
som ellers vil et alternativ være en emisjon vedtatt av generalforsamlingen eller
av styret i henhold til fullmakt.
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3. I forarbeidene nevnes også at det noen ganger kan være særlige grunner til å la
selskapene erverve egne aksjer. Man trekker bl.a. frem at en avvikling av et
ansettelsesforhold der den ansatte eier aksjer, eventuelt kan lettes ved at selskapet
kjøper tilbake vedkommendes aksjer. Noen ganger kan man tenke seg at ansatte
har en plikt til tilbakesalg av aksjer, som eventuelt går inn i en ”pool” til fordeling
på andre ansatte.

Et eksempel i samme gate som nevnes i forarbeidene er at selskapet kan kjøpe
ut en misfornøyd aksjonær, som et alternativ til en innløsningsprosess. For
ordinære aksjeselskaper åpner asl. § 4–24 for innløsning i en del slike tilfeller,
mens dette for allmennaksjeselskaper kan ha større selvstendig betydning, siden
asal. ikke har tilsvarende regler (derimot åpner § 12–7 for vedtektbestemt
innløsning). Dermed kan at et selskaps erverv av egne aksjer også lette gene-
rasjonsskifter og andre oppsplittinger på aksjonærsiden, hvor noen vil ut og andre
vil bli, og de som blir igjen ikke har penger til å kjøpe ut de andre. Her ville
imidlertid en utdeling av utbytte og påfølgende nyemisjon gjøre den samme
nytten, og 10 prosent-grensen vil uansett sette en klar ramme for hvilke aksjonær-
konflikter som kan løses.

4. Et poeng som iblant fremmes er at kjøp av egne aksjer gjør det mulig for
selskapet raskt å ”plassere” overskuddskapital i et presumptivt bedre investe-
ringsobjekt, nærmere bestemt selskapets egne aksjer. Har selskapet overskudds-
kapital i et lengre perspektiv, bør dette vel helst permanent tilbakeføres til aks-
jonærene, så dette har nok mer for seg der selskapet ikke trenger pengene i dag,
men eventuelt senere (hvorpå man igjen vil selge aksjene). Alt dette er vel og bra
fra et finansteoretisk perspektiv, gitt at selskapets egne aksjer er det beste plasse-
ringsobjektet i så måte (hvilket ikke minst avhenger av aksjens likviditet). Men
det er et spørsmål om dette egentlig er et legitimt formål i børsnoterte selskaper,
siden det lett kan påvirke kursen.

”Plasseringen” i egne aksjer har en noe spesiell karakter, ved at aksjonærene
verken blir rikere eller fattigere av om kursen på selskapets beholdning senere
går opp eller ned. Dette ser man klarest ved at loven som et alternativ åpner
for at egne aksjer kan slettes fremfor å avhendes, jf nærmere i pkt 3. Selskapet
mister da et ”asset” som styret kan disponere, men sett fra en eiersynsvinkel
spiller det ingen rolle, siden deres eierandel øker tilsvarende. Dette gjør selskapets
erverv av egne aksjer til et egnet instrument for aksjonærene til å holde opp og
eventuelt påvirke kursen på egne aksjer, gitt at det skjer med midler som uansett
skulle tilbakeføres aksjonærene. Aksjonærene ”taper” riktignok kontanter de
ellers ville fått tilbakeført, men oppnår samtidig at ”salgspress” i aksjen tas ut i
markedet.

I lovforarbeidene er det antydet at selskapenes handel med egne aksjer kan
bidra til å utjevne kursbevegelser og dermed stabilisere prisdannelsen. Men
handel med egne aksjer kan også påvirke kursen, og spørsmålet er om selv en mer

Knut Bergo



149

moderat kurspleie er et lovlig formål i børsnoterte selskaper, jf nærmere nedenfor.
Fleksibilitet ved utdeling av utbytte er et godt argument for erverv av egne

aksjer, men det kan ellers stilles spørsmål ved hvor godt rettspolitisk begrunnet
det er å la selskapene få handle med egne aksjer – aksjelovene inneholder
temmelig mange andre virkemidler for å fremme de formål som er skissert
ovenfor. Men generelt er kanskje ikke motforestillingene mot handel i egne aksjer
særlig sterke, så lenge det skjer innenfor de rammer lovene fastsetter og som
skissert ovenfor (herunder at vederlaget må betales av fri egenkapital som uansett
kan deles ut som utbytte).

I børsnoterte selskaper gjør det seg imidlertid gjeldende særlige hensyn, og det
er disse og de rettsregler de knytter seg til som er temaet i det følgende. Først skal
jeg imidlertid gjøre en ”ekskurs” til et mer generelt og aksjerettslig problem, men
som har en viss betydning for hvordan handel med egne aksjer kan fungere som et
virkemiddel for bl.a. kurspåvirkning.

3. Kan selskapet også slette lovlig ervervede aksjer?

En nedsettelse av selskapets aksjekapital med en utdeling til selskapets aksjonæ-
rer må omfatte samtlige aksjonærers aksjer, med mindre lov- eller vedtektsbes-
temte innløsningsregler kommer til anvendelse.

Aksjeloven § 12–1 første ledd nr 2 fastslår at nedsettingsbeløpet ved en
kapitalnedsettelse kan brukes til ”sletting av egne aksjer etter kapittel 9”. Sam-
tidig fremgår det av samme bestemmelse at nedsettingsbeløpet kun kan benyttes
til de formål som fremgår av loven. Aksjeloven kapittel 9 åpner direkte for sletting
av aksjer i to tilfeller: (i) hvor selskapet gjennom en særlig ervervsform har en
beholding av egne aksjer som overstiger 10 prosent av aksjekapitalen, jf § 9–6
annet ledd, og (ii) hvor egne aksjer er ervervet i strid med de alminnelige reglene,
jf § 9–7 annet ledd.

Et særlig spørsmål er om adgangen til sletting av egne aksjer er begrenset til de
nevnte tilfeller eller om sletting av egne aksjer også kan skje hvor selskapet på
lovlig måte har ervervet egne aksjer innenfor rammen på 10 prosent av aksjekapi-
talen (”frivillig sletting”).

Ordlyden kan sies å peke i retning av at frivillig sletting ikke kan skje. Mads.
H. Andenæs: Aksjeselskapsrett side 379 synes tilsvarende å legge til grunn at
frivillig sletting ikke er tillatt når han skriver at ”det siktes her til sletting av egne
aksjer etter §§ 9–6 annet ledd og 9–7 annet ledd”, med henvisning til Ot.prp. nr 39
(1996–97) side 2. Proposisjonen omhandler endringer i annen lovgivning som
følge av ny aksjelovgivning og det fremgår at tillegget til § 12–1 første ledd –
”sletting av egne aksjer etter kapittel 9” – ble tatt inn i lovteksten for å gjøre det
klart hvilket nedsettelsesformål som skal benyttes ved kapitalnedsettelse gjennom
sletting av egne aksjer, samt å presisere at reglene om kreditorvarsel må følges.
Forarbeidene tar imidlertid ikke direkte stilling til spørsmålet om hvorvidt
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adgangen til å slette egne aksjer er begrenset til tilfeller hvor det etter aksjeloven
foreligger en plikt til sletting.

Allmennaksjelovens alminnelige forarbeider omfatter bl.a. Ot prp nr 23
(1996–97). Her fremgår det på side 164 i merknadene til § 12–1 at det ved de nye
reglene om kapitalnedsettelse

ikke er meningen å gjøre endringer i gjeldende lovs regler om forbudet mot (etter forslaget
her: begrensningene i) selskapets adgang til å erverve egne aksjer, for så vidt ervervet skjer
mot en tilsvarende nedsetting av aksjekapitalen, jf Martinussen/ Aarbakke: Aksjeloven
med kommentarer (annen utgave, Oslo 1996) side 257. Etter departementets syn er det
ikke nødvendig å presisere dette i lovteksten.

I den nevnte kommentarutgaven til aksjeloven av 1976 fremhevet Martinussen/
Aarbakke at et aksjeselskap på tross av det kategoriske forbudet mot å erverve
aksjer i § 7–2, står fritt til å erverve egne aksjer mot en tilsvarende nedsettelse av
aksjekapitalen. Forfatterne mente også at dette var klart forutsatt i denne lovens
§ 6–4. Det siste kan det vel stilles spørsmål ved, men det sentrale er departemen-
tets forståelse som et utgangspunkt for den nye loven. Sett i sammenheng gir dette
visse holdepunkter for at meningen med bestemmelsen i aksjelovene § 12–1
første ledd nr 2 ikke var å begrense selskapenes adgang til å erverve egne aksjer
med en etterfølgende frivillig sletting ved nedsetting av aksjekapitalen.

I enkelte sammenhenger har Høyesterett valgt å se bort fra lovens ordlyd og i
stedet videreføre den eldre rettsstilling, når man i forarbeidene ikke har funnet
klare holdepunkter for at en rettsendring er tilsiktet, se min bok Høyesteretts
forarbeidsbruk (Oslo, 2000) side 206 flg. med en rekke eksempler. I dette tilfellet
har vi altså visse holdepunkter for at man nettopp ikke ønsket å frata selskapene
fleksibilitet i så måte, og den tryggeste konklusjonen er vel at selskapene står fritt
til å slette aksjer som er ervervet lovlig innenfor 10 prosent grensen.

For aksjonærenes risikoprofil spiller det ingen rolle – de er like rike uansett om
selskapet blir sittende med aksjene eller ikke. Den eneste realitet i et tilbakekjøp
ligger i at det går penger ut av selskapet ved ervervet, mens den etterfølgende
kursutviklingen på selskapets aksjer er dem økonomisk sett irrelevant – de har
samme indirekte og direkte eierandel som om selskapet allerede i utgangspunktet
hadde innløst aksjene. En påfølgende slettelse medfører kun at selskapets styre
får en mindre lagerbeholdning av egne aksjer å arbeide med.

Hensynet til kreditorene er ikke til hinder for en frivillig sletting – selskapet
blir verken mer eller mindre solid ved at dets beholdning av egne aksjer nulles.
For selskapet kan derimot en slik adgang være hensiktsmessig, bl.a. fordi det gir
mulighet for skatteplanlegging: Kjøper selskapet opp 10 prosent av egne aksjer og
kursen så går ned, kan aksjene selges i markedet med tapsfradrag for selskapet.
Går kursen opp kan aksjene slettes, uten at det utløser gevinstbeskatning for
selskapet eller andre.

Knut Bergo



151

En annen konsekvens av en adgang til frivillig sletting, er at et selskap steg for
steg kan kjøpe tilbake store deler av sin egen aksjekapital. Selskapet kjøper
eksempelvis opp 10 prosent av aksjene, som deretter slettes, hvorpå selskapet
eventuelt erverver nye 10 prosent og så videre, eventuelt med hjemmel i den
samme, stående fullmakten fra generalforsamlingen. Dette betyr at erverv av egne
aksjer blir et mer effektivt virkemiddel for kurspåvirkning; selskaper med full
kvote må ikke først ”dumpe” aksjer i markedet før det kan fortsette sitt
tilbakekjøp. Dette kan være betenkelig i børsnoterte selskaper, men slike hensyn
kan ikke ha bæring etter aksjeloven; spørsmålene det reiser må løses ut fra
børsrettslige rammer, jf nedenfor i pkt 6.

4. Likebehandlingskravet i børsretten

Allmennaksjeloven § 4–1 (1) slår fast at ”alle aksjer gir lik rett i selskapet”.
Bestemmelsen oppfattes av noen som grunnlaget for en alminnelig ”likhetsgrun-
nsetning” i aksjeretten. Prinsipperklæringen gjelder imidlertid retten etter den
enkelte aksje og ikke rettsstillingen for den enkelte aksjonær, og aksjeloven gir
mange eksempler på at det naturlig nok er forskjeller i rettigheter mellom
aksjonærene. En aksjonær som eier aksjer over ett visst nivå har typisk større
rettigheter enn mindre aksjonærer (med 10 prosent kravet for rett til å kreve
granskning i selskapet etter § 5–25 som den laveste terskel), og ikke minst er
andelens størrelse sentral for stemmeretten. Men formodentlig må man legge
såpass i det formelle likhetsprinsippet at forskjellsbehandling til enkelte aksjonæ-
rers fortrengsel ikke kan skje, med mindre loven hjemler det eller saklige grunner
taler for det. Det siste følger også indirekte av de såkalte ”generalklausulene” i
asal. § 5–21 og 6–28, som bl.a. forbyr disposisjoner som er egnet til å gi visse
aksjonærer en urimelig fordel på andre aksjonærers eller selskapets bekostning.

For børsnoterte selskaper gjelder det et antatt strengere likebehandlingskrav
etter børsforskriften § 23–8, som slår fast følgende:

§ 23–8. Likebehandling

Utstedere av finansielle instrumenter skal likebehandle innehaverne av deres finansielle
instrumenter. Utsteder må ikke utsette innehaverne av de finansielle instrumentene for
forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet ut fra utsteders og innehavernes felles
interesse.

I forbindelse med omsetning eller utstedelse av finansielle instrumenter eller rettigheter
til slike, må utsteders styrende organer, tillitsvalgte eller ledende ansatte ikke treffe tiltak
som er egnet til å gi dem selv, visse innehavere av finansielle instrumenter eller tredjemenn
en urimelig fordel på bekostning av andre innehavere eller utsteder. Det samme gjelder ved
omsetning eller utstedelse av finansielle instrumenter eller rettigheter til slike innen
konsern som utsteder inngår i.
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Annet og tredje punktum er antatt å angi de rettslig relevante normer, mens første
punktum mer er en prinsipperklæring, jf Bergo: Børs- og verdipapirrett side 187.

Et salg av egne aksjer reiser mange av de samme problemer som ved
emisjoner: Bør aksjonærene alltid ha fortrinnsrett, eller skal det åpnes for unntak?
Tilsidesettelse av fortrinnsrett til nytegning kan besluttes av et flertall som for
vedtektsendringer etter asal. § 10–5, men generalklausulene (reglene om myndig-
hetsmisbruk) setter grenser for hvor langt flertallet kan gå i å frata minoriteten
fortrinnsrett. Disse bestemmelsene medfører at et selskap ikke kan fravike
aksjonærenes fortrinnsrett med mindre dette er saklig begrunnet og ikke represen-
terer en urimelig fordel for noen på en eller flere aksjonærers bekostning.

Normalt vil en tilsidesettelse være lettere å begrunne i forhold til emisjoner
mot tingsinnskudd (og herunder fusjoner) enn for kontantemisjoner, men en
kontantemisjon kan etter omstendighetene også skje uten fortrinnsrett, for
eksempel dersom selskapet akutt trenger å bli tilført midler eller det er andre
særlige hensyn som tilsier at en mindre aksjonær eller aksjonærgruppe ikke bør få
motsette seg en emisjon. Spørsmålet er om man i børsnoterte selskaper må kunne
stille enda strengere krav, herunder at aksjonærenes fortrinnsrett ikke kan fravikes
dersom noen aksjonærer gis adgang til å tegne, med mindre man etablerer en
tilsvarende ordning for alle de andre: Dersom noen (typisk større) aksjonærer
inviteres i en rettet kontantemisjon kan det være grunn til å praktisere såkalte
”claw-back” modeller eller etterfølgende emisjoner der de som ikke ble med gis
anledning til å opprettholde sin eierandel. Som vi skal se synes imidlertid Oslo
Børs å mene at salg av egne aksjer som hovedregel kan skje som ordinære
markedsoperasjoner over børs.

Selskapenes kjøp av egne aksjer reiser særskilte utfordringer i forhold til
likebehandlingsprinsippet. Dette er som sagt et alternativ til utdeling av utbytte,
og man kunne derfor prinsipielt hevde at selskapet bør rette et tilbud om kjøp til
alle aksjonærer, slik at de kan velge om de vil ta ”utbyttet” i kontanter eller få en
økt, reell aksjeeksponering. Det kan imidlertid hevdes at selskapets aksjonærer
prinsipielt alltid har mulighet til å ”cashe inn” aksjer ved å selge over børs, og den
rådende oppfatningen er at et selskap kan foreta kjøp (og salg) som ordinære
transaksjoner over børs uten å bryte med likebehandlingskravet, såfremt handelen
skjer til børskurs eller en for selskapet gunstigere kurs.

Dette synspunktet er bl.a. kommet til uttrykk i Oslo Børs’ sirkulære om handel
med egne aksjer (Børssirkulære nr. 2/99):

Oslo Børs antar at markedets krav til gjennomsiktighet og likebehandling som utgangs-
punkt best sikres ved at selskapets transaksjoner i egne aksjer foretas over børs. For
selskaper som er sekundærnotert ved Oslo Børs, kan det vanskelig innføres et krav om at
transaksjonene må gå over Oslo Børs dersom primærbørsen har andre regler som er i
konflikt med et slikt krav.

Det må vurderes konkret hvorvidt det også i andre tilfeller er saklig grunn til å fravike
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utgangspunktet om handel i egne aksjer skal skje over børs. For eksempel passer et slikt
utgangspunkt dårlig for bruk av selskapets beholdning av egne aksjer som vederlag i
forbindelse med oppkjøp mv. Utgangspunktet passer heller ikke for selskapenes handel av
mindre poster relatert til aksjeordninger for ansatte.

Det understrekes at handel over børs eller til børskurs ikke nødvendigvis vil være
tilstrekkelig dersom det er begrenset eller ingen likviditet i selskapets aksjer.

Handel over børs eller til børskurs sikrer normalt at handelen ikke bryter med kravet til
likebehandling og kan virke preventivt i forhold til ulovlig innsidehandel og kursmanipule-
ring. Avvik fra børskursen bør ha en saklig begrunnelse.

Med henvisning til Ot.prp. nr. 23 (1996–97), s. 102 antar Oslo Børs at det ikke i
alminnelighet kreves at selskapet, ved erverv av egne aksjer, skal gi tilbud til samtlige av
sine aksjonærer. Det kan på samme måte heller ikke stilles opp noen generell regel om at
eksisterende aksjonærer skal ha fortrinnsrett ved selskapets kjøp av egne aksjer.

Det kan spørres hvor godt grunnlag Oslo Børs har for sin referanse til Ot.prp. nr.
23 side 102 – departementet uttaler seg generelt, og ville vel neppe reagert om
børsen praktiserte et noe strengere likebehandlingskrav for børsnoterte selskaper.
Men den vanlige oppfatningen er at selskapets handel som hovedregel kan skje
”over børs”, ved at dets kjøps- eller salgsordre registreres på ordinær, anonym
basis.

Herfra er det to unntak – ett i hver retning så å si:
1. Som det fremgår av sitatet mener Oslo Børs at det etter omstendighetene

kan være saklig grunnlag for å foreta en handel utenfor børs (og uten at det
fremsettes et tilbud til alle aksjonærer). Børsen gir et par eksempler på dette, men
meningen synes ikke å være at disse er uttømmende.

Forutsetningen må her være at selskapet ikke kan selge til under gjeldende
børskurs eller kjøpe egne aksjer til over gjeldende børskurs. Det er vanskelig å se
en saklig grunn til å gjøre unntak fra dette, med mindre handelen skjer som følge
av innløsning av opsjoner eller terminkontrakter eller lignende, forutsatt at kont-
raktene ble inngått på saklig kommersielt grunnlag.

2. Børsen gir i rundskrivet også uttrykk for at selskapene skal være forsiktig
selv med å foreta handel over børs dersom aksjen er lite likvid, slik at det i
realiteten bare er de som mottar og aksepterer selskapets tilbud som faktisk får
selge eller kjøpe aksjer til denne kurs. I slike unntakstilfeller må handelen skje
ved at det fremsettes et tilbud alle aksjonærer kan benytte seg av.

Det er mulig at Oslo Børs er i ferd med å utvikle og skjerpe inn det siste
unntaket. Børsen kritiserte i en sak fra 1999 et selskap (Avantor ASA) som etter
først å ha kjøpt tilbake aksjer fra større aksjonærer i en ”book building” prosess
fremsatte et tilsvarende forholdsmessig tilbud til de øvrige aksjonærer, men med
en kort akseptfrist. Børsen la i denne saken vekt på at ikke alle aksjonærer fikk
reell mulighet til å akseptere tilbudet. Det er mulig at denne bekymringen skyldtes
at selskapet her først lot større aksjonærer få et direkte tilbud. Også ved kjøp over
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børs vil bare et fåtall aksjonærer i praksis få med seg tilbudet (i praksis bare de
som har salgsordre inne hos megler eller selv løpende følger markedet), men slike
tilfeller har ikke samme element av aktiv forskjellsbehandling fra selskapets side.

Etter mitt syn er det generelt grunn for de børsnoterte selskapene til å avstå fra å
handle egne aksjer over børs eller ved private transaksjoner utenfor børs dersom
selskapet har grunn til å tro at aksjene handles til en kurs ikke samtlige aksjonærer
kan oppnå for en forholdsmessig tilsvarende andel av aksjer. I slike tilfeller bør
selskapene, om man vil anvende ”beste børspraksis”, fremsette et tilbud til sine
aksjonærer på en betryggende måte, slik at alle får anledning til å delta.

Et aspekt i så måte er at et kjøp av aksjer kan ha som hensikt eller som en av
selskapet anerkjent effekt å øke aksjekursen, jfr pkt 6 om kursmanipulasjon.
Konsekvensen av slike kjøp i markedet skulle i så fall kunne bli at de ”ekskluderte”
aksjonærer vil kunne selge til minst like god kurs, og likebehandlingsprinsippet er
således mindre problematisk ved slike øvelser.

Selskapets egne aksjer gir ikke stemmerett og skal heller ikke regnes med når
beslutninger krever samtykke fra alle aksjonærer, fra en viss del av selskapskapi-
talen eller av den representerte kapital i en generalforsamling, jf aksjelovene
§ 5–4 (3). Tilsvarende skal man se bort fra selskapets egne aksjer etter § 4–25,
som gir et selskap eller en annen aksjonær med aksjer som representerer mer enn
90 prosent av aksjene, rett til å kreve tvangsovertakelse av de øvrige aksjonærers
aksjer. Eier selskapet selv 10 % av aksjene, vil således grensen for slike utkjøp i
praksis være 81 %.

Særlige spørsmål knytter seg til selskapenes handel med egne aksjer i situas-
joner der dette kan påvirke stemmefordelingen mellom aksjonærgrupperinger
(for eksempel ved salg av egne aksjer til en slik gruppe eller tilbakekjøp som
medfører at en aksjonærgruppering når over 50 % eller 2/3 av den stemmeberetti-
gede kapital, eller over 90 % slik at det er grunnlag for overtakelse ved tvang.

Generelt bør man i slike tilfeller være svært forsiktige med egenhandel utenfor
børs som ikke rettes mot alle aksjonærer, og begrense det til situasjoner der det
klart er i selskapets interesse og dermed aksjonærenes fellesinteresse. Med
”fellesinteresse” sikter jeg her til forhold knyttet til aksjonærenes eierinteresser i
selskapet. At en eller flere aksjonærer har særinteresser som tilsier at de ikke
ønsker gjennomført en transaksjon (for eksempel et oppkjøp) som maksimerer
alles felles aksjeverdier er en annen sak, som ikke uten videre bør avholde
selskapet fra å påvirke situasjonen.

Selskapenes posisjoner i egne aksjer reiser særlige problemstillinger i forhold
til reglene om tilbudsplikt i vphl. kapittel 4, jf § 4–1 som pålegger den som
gjennom erverv blir eier av mer enn 40 % av aksjene i et børsnotert norsk selskap
å fremsette et tilbud om kjøp til de øvrige aksjonærer, eller selge seg ned. Det
utløser åpenbart ikke tilbudsplikt dersom en aksjonær for eksempel eier 37 %
prosent av aksjene, og selskapet så kjøper tilbake 10 prosent av aksjene.
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Riktignok vil aksjonæren da kontrollere 41,1 % av den stemmeberettigede
kapitalen, men tilbudsplikt forutsetter at det skjer et ”erverv” fra vedkommende
aksjonær. Spørsmålet er kanskje ikke like opplagt når selskapet på forhånd eier
10 %. En aksjonær som kjøper seg opp til 40 prosent vil da reellt sett kontrollere
44,4 % av den stemmeberettigede kapital. Problemstillingen er ikke berørt i
rundskriv, men Oslo Børs har i praksis lagt til grunn at man også i disse tilfellene
skal regne med den formelt stemmeberettigede kapitalen og dermed også
selskapenes egen beholdning av prinsipielt stemmeberettigede aksjer. Dette betyr
at aksjonæren ikke får tilbudsplikt før han overstiger 40 prosent av den stemme-
berettigede kapitalen, inkludert selskapets egen posisjon.

5. Innsidehandel og undersøkelsesplikt – informasjonsplikt og
meldeplikt

Forbudet mot innsidehandel i lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr 79 ble
endret sommeren 2001. Hovedbestemmelsen i § 2–1 har nå følgende ordlyd:

§ 2–1. Misbruk av innsideopplysninger

Tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk
børs eller norsk autorisert markedsplass eller tilskyndelse til slike disposisjoner, må ikke
foretas av noen som har opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen av disse
eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen og som ikke er offentlig tilgjengelig
eller allment kjent i markedet. Tilsvarende gjelder inngåelse, kjøp, salg eller bytte av
opsjon- eller terminkontrakt eller tilsvarende rettigheter knyttet til slike finansielle instru-
menter eller tilskyndelse til slike disposisjoner.

Første ledd gjelder bare ved misbruk av opplysninger som nevnt i første ledd. Første
ledd er ikke til hinder for normal utøvelse av tidligere inngått opsjon- eller terminkontrakt
ved kontraktens utløp.

Første ledd gjelder ikke disposisjoner som foretas på vegne av en stat, når disposisjonen
er et ledd i vedkommende stats penge- og valutapolitikk.

Det er grunn til å merke seg at det ikke lenger kreves at opplysningene er av
”presis” karakter. Det er heller ingen begrensning til opplysninger om forhold
som kan antas å ha vesentlig betydning for kursen. Dette er som kjent minstekra-
vet etter EØS-direktivet om bekjempelse av innsidehandel, og det er ved siden av
Norge kun Danmark som ikke har en vesentlighets-reservasjon i sitt regelverk om
innsidehandel. Med tanke på visse forarbeidsuttalelser og myndighetenes klare
målsetting om å få en mer effektiv bekjempelse av innsidehandel i Norge, er det
grunn til å tro at den norske innsidebestemmelsen kan utvikle seg til å bli den
strengeste i Europa. I forarbeidene (Ot.prp. nr 80 (2000–2001) s. 22) refererer
departementet til Kredittilsynets høringsnotat som dannet bakgrunn for forslaget,
der det het at bedømmelsen skal bygge på
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en objektivisert vurdering av hvorvidt den konkrete opplysningen etter sin art og viktighet
i alminnelighet må antas å være egnet til å påvirke den alminnelige fornuftige investors
oppfatning eller vurdering av verdien på instrumentene om opplysningen ble kjent i
markedet. […] Avgjørende er hvordan man kan forvente at den alminnelige fornuftige
investor oppfatter opplysningen.

Lovendringen innebærer at det skal mindre til nå enn tidligere før det foreligger
innsideinformasjon i lovens forstand. Om praktiseringen av bestemmelsen i
forhold til relevante utviklingsprosesser knyttet til et selskap som har børsnoterte
finansielle instrumenter (den såkalte ”pipeline” problematikken) uttales det
følgende i Kredittilsynets Rundskriv 22/2001 på s. 3, der de nye bestemmelsene
kommenteres:

Lovendringen vil innebære at tidspunktet for når det foreligger innsideinformasjon
ved begivenheter som innebærer en utviklingsprosess (for eksempel overtakelsestilbud,
fusjoner, emisjoner) vil kunne inntre tidligere.

Forbudet i § 2–1 mot handel når man innehar innsideinformasjon må holdes
atskilt fra det børsnoterte selskapets informasjonsplikt overfor Oslo Børs etter
børsloven § 5–7 jf børsforskriften § 5–2, som omfatter opplysninger om forhold
som må antas å ha en ”ikke uvesentlig betydning for kursen” på selskapets aksjer.
Her er ”pipeline” problematikken en kjent problemstilling i forhold til selskape-
nes informasjonsplikt, jf Bergo: Børs- og verdipapirrett side 145 flg (særlig side
159 flg). Tidligere kunne man i en betydelig utstrekning bygge på børsens praksis
knyttet til informasjonsplikten ved vurderingen etter vphl. § 2–1, jf forarbeidene
og den såkalte Nora-dommen fra 1993, der dette ble slått fast. Det skulle da
generelt litt mer til før at det forelå ”innsideinformasjon” som omfattet av bestem-
melsen (”vesentlig betydning for kursen”) enn for å utløse informasjonsplikt. Nå
vil derimot en innsidesituasjon foreligge i flere situasjoner og/eller på et tidligere
tidspunkt enn informasjonsplikt overfor børsen.

Typetilfeller som vil omfattes er opplysninger om at det foreligger en realistisk
mulighet for kapitalutvidelser, fusjoner, fisjoner, tilbud om kjøp av aksjer, at
selskapet er like ved å inngå eller si opp viktige kontrakter eller foreta kjøp eller
salg av verdifulle aktiva, at det foreligger større tap på fordringer eller skadetil-
feller eller forsikringsutbetalinger eller viktige produktlanseringer, reklamasjoner
fra kunder eller mot leverandører, samt rettstvister og andre konflikter. Videre
vil opplysninger om kommende regnskapstall være svært sensitive, særlig i
situasjoner der man vurderer å sende ut en ”profit warning” fordi tallene avviker
fra det som er forventet av markedet.

Ved selskapenes handel med egne aksjer vil det avgjørende være om noen av
personene som deltar i beslutningen om eller utførelsen eller gitt råd om handelen
(jf § 2–1), har innsideinformasjon. Selskapet kan ikke likestilles med enhver
person i foretaket som måtte ha innsideinformasjon.
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En beslutning om handel skal etter aksjelovene treffes av styret, og i den grad
personer som har deltatt i styrebehandlingen har kjennskap til innsideinformasjon
vil dette være å anse som et straffbart misbruk av innsideinformasjon for disses
del. Det samme gjelder for administrerende direktør og andre som måtte være
involvert i handelen. Siden ”toppnivået” i selskapet i praksis må være involvert i
egenhandelen og for å unngå kritikk og være på den sikre siden, bør handelen
begrenses til perioder kort etter en regnskapsfremleggelse og være basert på
undersøkelser internt som viser at det ikke foreligger innsideinformasjon i
foretaket.

I den anledning er det grunn til å peke på vphl. § 2–3, som pålegger
primærinnsiderne en særlig undersøkelsesplikt før de foretar handel. Dette
gjelder også når de handler på andres vegne, og herunder på selskapets vegne.

§ 2–3. Undersøkelsesplikt

Før styremedlem, medlem av kontrollkomité eller revisor tilknyttet utstederforetaket fore-
tar eller tilskynder til tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter som er
utstedt av foretaket, skal vedkommende foreta en forsvarlig undersøkelse av om det
foreligger opplysninger som nevnt i § 2–1 første ledd om de finansielle instrumentene eller
utstederen av disse i foretaket. Første punktum gjelder tilsvarende for varamedlem og
observatør til styret i utstederforetaket. Første punktum gjelder også tilsvarende for leden-
de ansatt i foretaket og ledende ansatt og styremedlem i foretak i samme konsern som
normalt kan antas å få tilgang til opplysninger som nevnt i § 2–1 første ledd.

Undersøkelsesplikten gjelder også ved inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjon- eller
terminkontrakt eller tilsvarende rettigheter knyttet til finansielle instrumenter utstedt av
foretaket samt ved tilskyndelse til slike disposisjoner.

Særlige spørsmål knytter seg til selskapenes informasjonsplikt om egenhandel, og
som vi skal se reiser dette også problemstillinger i forhold til innsidehandelsfor-
budet:

Utgangspunktet er at børsen og markedet vil få et varsel om at selskapet kan
komme til å erverve egne aksjer, ved at styrets forslag til fullmakt og generalfor-
samlingens vedtak om fullmakten må sendes inn til børsen og offentliggjøres i
markedet, jf børsforskriften § 4–4.

Videre følger det av vphl. § 3–1 at selskapet senest innen børsåpning neste dag
må melde fra om utført handel i egne aksjer:

§ 3–1. Meldeplikt for tillitsvalgte og ansatte i utstederselskaper

Personer som nevnt i § 2–3 første ledd skal straks gi norsk børs og autorisert markedsplass
hvor aksjene er notert, melding om kjøp, salg eller tegning av aksjer utstedt av selskapet
eller av selskaper i samme konsern. Det samme gjelder for selskapets handel med egne
aksjer. Foretak som eier børsnoterte aksjer i et annet foretak eller aksjer i et annet foretak
som er notert på autorisert markedsplass, og som på grunn av eierskapet er representert i
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vedkommende foretaks styre, må gi melding ved handel i slike aksjer. Meldingen skal
sendes senest innen åpningen av børsen eller markedsplassen dagen etter at kjøp, salg eller
tegning har funnet sted.

Jeg pekte ovenfor på bestemmelsene om selskapenes informasjonsplikt overfor
børsen, jf børsloven § 5–7 (§ 4–7 i den forrige børsloven) og børsforskriften
§ 5–2. Et særlig spørsmål er om selskapet kan ha plikt til informere børsen og
dermed markedet om styrets beslutning om å benytte sin fullmakt til å foreta kjøp
eller salg av egne aksjer; altså informere om planene før handelen skjer. Om dette
sier Oslo Børs følgende i sitt rundskriv:

Oslo Børs legger som utgangspunkt til grunn at selskapet ved å gi melding i henhold til
vphl. § 3–1 om at det har handlet med egne aksjer, har oppfylt sin plikt til å informere
markedet. I den grad opplysninger om handelen er kurssensitiv etter børsforskriften § 5–2,
må en melding om handelen være avgitt ”umiddelbart”. (Man kan i slike tilfeller ikke
basere seg på den alternative fristen i vphl. § 3–1 om melding før åpning neste dag.)

Selskapenes beslutning om erverv av egne aksjer vil kunne omfattes av infor-
masjonsplikten etter børsloven § 4–7, jf børsforskriften § 5–2 første ledd i den grad
selskapenes handel med egne aksjer er en kvalifisert kurssensitiv opplysning. Det må
derfor på vanlig måte konkret vurderes om forholdet omfattes av informasjonsplikten.
Vurderingen kan etter omstendighetene være forskjellig fra selskap til selskap. Den
omstendighet at generalforsamlingen gir slik fullmakt, vil markedet være kjent med
gjennom innkallingen til generalforsamlingen, jf børsforskriften § 4–4 og gjennom
resultatet i form av beslutninger truffet på generalforsamlingen, jf børsforskriften § 4–4.

Det er vanskelig å gi konkrete eksempler på når det foreligger informasjonsplikt etter
børsforskriften § 5–2, men informasjonsplikt etter børsforskriften § 5–2 første ledd kan for
eksempel oppstå dersom det erverves aksjer i et ellers illikvid marked for selskapets aksjer.
Et annet eksempel er at det knyttet til selskapets økonomiske situasjon er kursrelevant når
midler benyttes til å erverve aksjer. Det kan også være kursrelevant at selskapet gjennom
erverv eller salg av egne aksjer kan endre de forskjellige eiergrupperingers innflytelse
over selskapet ved at aksjer enten ikke kan stemmes for eller at slike aksjer kan stemmes
for på ny.

Jeg er enig i at det i eksemplene i siste avsnitt lett kan tenkes at en forutgående
offentliggjøring av selskapets planer om kjøp eller salg vil kunne påvirke kursen
på aksjene. En annen sak er at det lett vil rammes av forbudet mot prismani-
pulasjon (jf nedenfor i pkt 6) hva gjelder det første eksemplet, og av forbudet mot
forskjellsbehandling hva angår det siste eksemplet (jf ovenfor i pkt 4).

Det er imidlertid grunn til å spørre mer generelt om markedets reaksjoner
dersom man visste om selskapenes planer i forkant, så lenge det dreier seg om
mer enn marginale volumer som knapt vil påvirke omsetningen på børs. Dette
berører et mer generelt problem – spørsmålet om i hvilken grad større kjøps- eller
salgsinteresser i markedet kan være informasjonspliktig informasjon etter
børsregelverket eller innsideinformasjon som omfattet av vphl. § 2–1:
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Uansett om det er selskapet eller en annen investor som planlegger å legge inn
en større ordre på børs, så ville rasjonelle aktører i markedet gjerne posisjonert
seg dersom man hadde hatt kjennskap til forholdet. Noen ville kanskje selv kjøpt
aksjer ut fra en forventing om kursstigning, mens potensielle selgere ville økt
prisen på sine salgstilbud. Vi kan for eksempel tenke oss at det gjennomsnittlige
handelsvolum på børsen for en aksje er 0,5–1,0 % av selskapets aksjekapital.
Dersom selskapet så ønsker å kjøpe tilbake 1–2 % av aksjekapitalen ved en
kortvarig operasjon på børsen (for eksempel over 2–3 dager), så er det opplagt at
det kan påvirke kursen i et kortsiktig perspektiv.

Forholdet er derfor at selskapet på linje med en hvilken som helst annen aktør
med handleplaner vil kunne ha en sterk interesse i å ikke måtte fortelle markedet
om detaljene om kjøpsplanene. Men samtidig synes det vanskelig å forsvare at
dette ikke ”er egnet til å påvirke kursen” på aksjene, jf § 2–1, og etter omsten-
dighetene kan man også se for seg en ikke uvesentlig kurseffekt dersom planene
ble kjent, jf børsforskriften § 5–2.

Når det gjelder forholdet til § 2–1 er det grunn til å peke på Kredittilsynets
Rundskriv 22/2001, hvor det heter at

kjennskapen til andre aktørers transaksjonsbeslutninger, for eksempel kjennskap til teg-
ningsinteressen i en emisjon eller kunnskap om en større ordre i annenhåndsmarkedet, (vil)
raskere være innsideinformasjon etter lovendringen.

Man må som før kunne legge til grunn at det generelt sett ikke er ”misbruk av
innsideinformasjon” å foreta handel, selv om opplysningen om ens egen transaks-
jons-beslutning utgjør en kursrelevant opplysning. Vi kan for eksempel tenke oss
en større aksjonær som har besluttet å ”dumpe” alle sine aksjer, eller en oppkjøper
som har besluttet å overta alle aksjene i et selskap. Dersom markedet hadde fått
vite om dette på forhånd, er det nærliggende å tenke seg at mange ville justert sine
kurser. Men like fullt må aksjonæren kunne legge sin ordre ut i børssystemet uten
å måtte fortelle om sin strategi; en aktør må ikke utligne informasjonsforskjellen
knyttet til egne strategier og planer for å unngå å bli innsidehandler.

På samme måte må det etter mitt syn forholde seg med selskapets egne handler.
Markedet ville kanskje ha endret sine kurser mer eller mindre sterkt om man
visste om selskapets planer før handelen skjedd, men det er uansett ikke ”misbruk
av innsideinformasjon” å handle uten å si ifra på forhånd.

På samme måte forholder det seg med primærinnsidernes beslutninger om å
kjøpe eller selge aksjer i et selskap. Også dette er noe markedet i mange tilfeller
ville ha tillagt vekt, om man ble informert på forhånd. Men også en primærinnsi-
der må kunne bestemme seg for å kjøpe og selge og utføre dette uten å måtte gi
forhåndsbeskjed. Dette betyr også at primærinnsideren (og selskapet) heller ikke
behøver å informere motparten i handelen, men kan forholde seg til at han har
etterfølgende meldeplikt etter § 3–1.
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Dette er også kommet til uttrykk i Oslo Børs’ rundskriv (som riktignok gjelder
innsidehandelsreglene før lovendringen), der man sier følgende:

Det er intet krav til at motparten på forhånd skal gjøres oppmerksom på at det er selskapet
som foretar handelen. En parallell kan her trekkes til handler foretatt av primærinnsiderne i
selskapet, som må antas å ha samme tilgang til innsideopplysninger som selskapet som
sådan. Lovgiver har heller ikke funnet grunn til å pålegge primærinnsidere å opplyse sine
motparter om sin rolle i selskapet når de foretar kjøp eller salg av selskapets aksjer.

Tilsvarende følger av Kredittilsynets kommentarer i rundskrivet, som skissert
ovenfor. Det man her drøfter er betydningen av at man har kunnskap om andre
aktørers transaksjonsbeslutninger. For andre potensielle investorer (som for
eksempel primærinnsiderne) kan kunnskap om styrets beslutning om å foreta
egenhandel opplagt skape en innsidesituasjon: En primærinnsider som utfører
såkalt ”frontrunning” eller ”siderunning” parallelt med selskapet, bryter dermed
ikke bare med sin lojalitetsplikt overfor selskapet (han eller hun kan komme til å
påvirke kursen i en for selskapet negativ retning), men gjør seg etter omstendig-
hetene også skyldig i innsidehandel.

6. Kursmanipulasjon

Den sentrale regel om kursmanipulasjon eller markedsmanipulasjon er forbuds-
bestemmelsen i vphl. § 2–6, som har følgende ordlyd:

§ 2–6. Forbud mot kursmanipulering

Ingen må søke uredelig å påvirke kursen på et finansielt instrument som er notert på norsk
børs eller norsk autorisert markedsplass.

Som uredelig påvirkning regnes for eksempel å spre uriktige eller villedende opplysnin-
ger, eller inngå fiktive avtaler med det formål å:
1 få noen til å tegne, kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller rettigheter til finan-

sielle instrumenter, eller å avstå fra dette,
2 påvirke tegningskurs, eller
3 påvirke bytteforholdet ved sammenslåing eller deling av selskaper.

Bestemmelsen er straffesanksjonert etter vphl. § 14–3, og i likhet med innside-
handelsforbudet i § 2–1 er strafferammen bøter og/eller fengsel i inntil 6 år. Straff
forutsetter uaktsom eller forsettlig overtredelse. Vphl. § 2–6 reiser flere tolkings-
problemer, og det kanskje alvorligste er at det er usikkerhet med hensyn til om
bestemmelsen krever påvirkningshensikt, jf formuleringen ”søke… å påvirke”.
Nå benyttes riktignok denne typen formulering i norsk strafferett for også å
markere at forsøk på overtredelse er straffbart, men den mest nærliggende
forståelsen av ordlyden er vel at det dekker begge deler: Det kreves påvirk-
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ningshensikt, samtidig som forsøk (der man foretar visse handlinger i den hensikt
å påvirke kursen) omfattes. Forarbeidene viser at man også ville ramme mislykke-
de påvirkningsforsøk, men fokuserer samtidig på de intenderte kurspåvirkninger.
At det generelle skyldkravet i vphl. § 14–3 er forsett og uaktsomhet, betyr ikke
nødvendigvis at dette holder for alle deler av den objektive gjerningsbeskrivelsen
(bl.a. er det en klar oppfatning at formuleringen ”har opplysninger” i § 2–1
medfører at det kun er den som positivt har innsideinformasjon, men likevel
handler, som kan straffes for innsidehandel).

Det er grunn til å peke på at det foreligger brudd på § 2–6 selv om hensikten er
å stabilisere og ikke endre kursen, dersom først midlene som benyttes er
uredelige. Videre er det ikke av betydning for straffbarheten om den som står for
påvirkningsforsøkene oppriktig mener at hans operasjoner skal føre kursen til
dens rette leie (”jeg ville bare korrigere det forhold at aksjen var klart underpriset
i markedet”), men dette kan eventuelt være et moment ved uredelighetsvurde-
ringen.

Adgangen til å handle i egne aksjer innebærer risiko for at også utstedersel-
skapet kan forsøke å påvirke markedskursen for aksjen, for eksempel ved at
selskapet kjøper tilbake aksjer i nedgangstider. Handles det aksjer på børs til over
siste omsetningskurs vil kursen kanskje fortsette å stige i første fase, ved at flere
handler på samme eller høyere nivå (”det skjer noe i ASA-aksjen”). Etter at
markedet har fått melding etter § 3–1 om at selskapet står bak kursoppgangen vil
nok kursen igjen korrigeres, med mindre markedet leser det som et signal på at
selskapet har sterk tro på egen fremtid. Man hører i blant som begrunnelse for et
tilbakekjøp at ”aksjen er underpriset” og at ”selskapets egen aksje utgjør det beste
plasseringsalternativet i markedet for selskapets overflødige kapital, og den type
begrunnelse for et tilbakekjøp antyder nokså klart at hensikten er å påvirke
kursutviklingen i markedet. Det mest forbausende om dette lykkes, er kanskje at
markedet lar seg påvirke. En annen og viktigere og eventuelt også mer varig effekt
av tilbakekjøp er at foreliggende salgsinteresser i markedet blir ”tatt bort” på de
aktuelle nivåene, slik at aksjekursen av den grunn kan stige eller i det minste
stabilisere seg.

Også salg av egne aksjer vil kunne påvirke kursen, men da tilføres det aksjer i
markedet, og kursen vil typisk kunne falle i etterkant eller alternativt hindres en
kurssigning. Selskapet vil typisk ikke ønske at kursen på ens aksjer faller, og på
samme måte som ”short salg” utført av selskapene hører salg med kurspåvirk-
ningshensikt til sjeldenhetene (med forbehold for kortsiktige stabiliseringstiltak,
jf nedenfor). Også selskapets egenkapitaltransaksjoner (og særlig emisjoner og
fusjoner) kan påvirke kursen ved at det totale antall aksjer endres, men her som
ved et salg av egne aksjer er dette gjerne en utilsiktet, men forutsatt virkning, som
oppveies av at selskapet tilføres kapital.

Selskapenes kurspleie er således en problemstilling som særlig oppstår ved
tilbakekjøp. Eksemplene som gis på uredelig kursmanipulasjon i vphl. § 2–6
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annet ledd er ikke særlig dekkende i forhold til denne problematikken, siden det
ikke er snakk om å gi uriktige eller villedende opplysninger eller om å inngå fiktive
avtaler. Riktignok er selskapets beholdning av egne aksjer en ”nullitet” sett i forhold
til de gjenværende aksjonærene (de har samme risikoen uansett om aksjene nulles
eller ikke), men det er ikke det samme som å si at selskapets tilbakekjøp er uten
realitet; realiteten er at det øker de gjenværende aksjonærenes eksponering
tilsvarende som om de selv kjøpte seg forholdsmessig tilsvarende opp. Faren med
selskapenes egne aksjekjøp er at det kan fungere som et greit ”spleiselag” i
situasjoner der ingen enkeltaksjonær ønsker å eksponere seg ytterligere i aksjen
med det volum som skal til for å ta bort salgspress og påvirke kursen.

Vphl. § 2–6 annet ledd er imidlertid ikke uttømmende, og også andre opera-
sjoner kan være å anse som uredelige, når hensikten er å påvirke kursen. Bestem-
melsens tredje ledd er knyttet til eksemplene i annet ledd og angir tre typetilfeller
der en investor kan tenkes å ha særlig interesse i å påvirke kursen. Det kan ikke
antas å være uttømmende. Tredje ledd er neppe uttømmende – en kurspåvirkning
som omfattet av første ledd er ulovlig uansett om den har andre formål – men så
vidt som alternativ nr 1 er formulert, spiller dette neppe stor rolle. Man kunne
kanskje tro at et tilbakekjøp for å øke tegningskursen (nr 2) er mindre praktisk, for
det blir jo å redusere kapitalen med sikte på senere å øke den. Men i blant hører
man om noen som vil kjøpe tilbake for å holde kursen med sikte på en senere
emisjon. At selskapene kan ha interesse i å kjøpe tilbake egne aksjer for å påvirke
bytteforholdet ved fusjoner, bør ikke overraske noen. Mer overraskende er det at
dette faktisk skjer i praksis, og eventuelt også kombineres med at selskapet selger
av aksjer det måtte ha i den potensielle fusjonspartner.

Oslo Børs berører i sitt rundskriv forholdet til vphl. § 2–6 og andre relevante
bestemmelser (som børslovens og børsforskriftens regler om at kursnoteringene
skal reflektere den reelle markedsverdien for aksjene), og sier bl.a. at

selskapene (bør) generelt være tilbakeholdne med erverv av egne aksjer samtidig som
selskapet selger aksjer som tidligere er ervervet eller gjennomfører en emisjon som retter
seg til en videre krets. Dette vil forhindre at utsteder foretar såkalte ”matched orders”, som
gir et falskt bilde av aksjens likviditet og prisdannelse.

Jeg er enig i børsens synsmåter med hensyn til hva de børsnoterte selskaper bør
avstå fra, men i forhold til § 2–6 berører dette et generelt problem; om reelle
handler med kurspåvirknings-hensikt overhodet kan rammes av bestemmelsen.
Etter mitt syn må det klare utgangspunktet være at det er fullt lovlig å ”kjøre” en
aksje, så sant det skjer i form av reelle handler som meldes til markedet i tråd med
lovverket, jf meldepliktreglene i vphl. § 3–1 og flaggeplikten etter vphl. § 3–2
(hvor det laveste nivå som utløser flaggeplikt er 10 prosent. Tilsvarende er det
ikke redelig kurspåvirkning å ”selge short” selv om hensikten med øvelsen er å
presse kursen nedover, såfremt short posisjonen er reell nok.
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Flaggingsreglene skal anvendes på konsolidert basis, jf vphl. § 1–5, slik at ens
egne posisjoner skal legges sammen med bl.a. konsernselskapers og posisjoner
eid av andre investorer man har et forpliktende aksjonærsamarbeide med. Et rent
”kurskjøringssamarbeide” medfører ikke grunnlag for konsolidering, men i den
grad det mer eller mindre stilltiende er et slikt samarbeide og samarbeidspartene
erverver over 10 % av aksjene uten å flagge, er karakteristikken ”uredelig”
nærliggende.

Men spørsmålet er om selskapet selv (og verdipapirforetak, som også er
forutsatt å ha en mer nøytral rolle i markedet, med mindre de klart tilkjennegir
egne posisjoner) er underlagt strengere begrensninger: Det er etter mitt syn ikke
gitt at selskapet (og meglerforetakene) bør ha samme frihet som hvilken som helst
investor til å kjøre aksjen. Et moment i så måte er at selskapets egenhandel
nettopp er et slikt risikopulveriserende ”spleiselag” der flere aksjonærer (de
gjenværende) nyter godt av kurspåvirkende operasjoner.

Rettssituasjonen er ikke klar på dette feltet, med forbehold for at det har
utviklet seg en klar praksis for at selskapene må kunne involvere seg i kursstabili-
serende operasjoner i forbindelse med emisjoner og eventuelt også andre egen-
kapitaltransaksjoner. Kursstabilisering ved emisjoner er først og fremst et ameri-
kansk fenomen, men det seneste tiåret har vi sett dette også i det norske markedet
ved enkelte anledninger, primært i store emisjoner ledet av internasjonale tilrette-
leggere. Selskapet vil gjerne kunne ha en rolle i slike operasjoner, både ved å ta
over aksjer som kjøpes opp i markedet og ved å tilby aksjer for levering dersom
tilretteleggerne må selge for å holde kursen nede (såkalte ”Green shoes”, som kan
bestå av egne aksjer eller emisjonsfullmakter). Oslo Børs kommenterer slike
ordninger i rundskrivet, og sier følgende:

I forbindelse med kursstabilisering ved emisjoner har det vært reist spørsmål også i forhold
til børsloven § 4–51 som angir at kursen på et verdipapir skal gi uttrykk for den aktuelle
markedsverdi. Poenget for børsen er at slike ordninger praktiseres på en tilfredsstillende
måte mht forhåndsvarsel, ”arms length”, omfang og periode og at slike ordningers formål
er å tilrettelegge for en langsiktig markedsutvikling, som ikke skal hemmes av en ”over-
aktiv” gruppe av aksjetegnere. En ordning som kun skal bidra til et slikt formål med en
naturlig overgang mellom en emisjonskurs i førstehåndsmarkedet og en langsiktig
markedskurs i annenhåndsmarkedet, kan etter omstendighetene vanskelig sies å være i
strid med børsloven p§ 4–5. Oslo Børs har til hensikt å utgi et eget sirkulære om kurs-
stabilisering som vil utdype denne problemstillingen.

Noe sirkulære om kursstabiliseringsordninger er ennå ikke kommet, men Oslo
Børs har i praksis gitt uttrykk for klare synspunkter på hvordan ordningene skal
foregå med hensyn til varsel, kursrammer og varighet. Om det virkelig er så

1 Referansen gjelder den tidligere børslov av 1988 – se nå børsloven av 17. november 2000 nr 80 § 5–1.
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berettigede hensyn som taler for at kursen bør kunne stabiliseres etter emisjoner,
er en annen sak.

For øvrig gir Oslo Børs uttrykk for at det bør utvises ”betydelig forsiktighet”
med hensyn til kurspleie fra selskapene side:

Kort oppsummert understreker Oslo Børs betydningen av at handel med egne aksjer skjer i
størst mulig åpenhet, slik at mistanke om kursmanipulering og ulovlig innsidehandel
unngås. Handel med egne aksjer bør ha en saklig begrunnelse og være i selskapets
interesse. Formålet for instituttet har vært å åpne for en mer effektiv utnyttelse av kapitalen.
På bakgrunn av at grensene for ulovlig kursmanipulasjon er vanskelige å trekke, anbefales
det at selskapene utviser betydelig forsiktighet med å drive kurspleie gjennom erverv av
egne aksjer. Det skal imidlertid bemerkes at faren for at selskapet skal kunne manipulere
aksjekursen på en ulovlig måte dempes gjennom selskapets meldeplikt om enhver
transaksjon i egne aksjer, jf vphl. § 3–1.

Jeg er enig i mye kan oppnås med åpenhet, og profesjonelle aktører i markedet bør
generelt være i stand til å vurdere betydningen av forhold som at selskapets
tilbakekjøp er årsak til en kursstigning eller at selskapets egne transaksjoner
utgjør en stor del av omsetningsvolumet for aksjen på børsen i et lengre
perspektiv (slik forholdet er med noen selskaper). Men det er ikke alltid at slike
korreksjoner gjøres. Børsens formål er å sikre at kursnoteringene foregår på en
måte som avspeiler de reelle verdiene, og en noe klarere profil overfor selskape-
nes egenhandel kunne kanskje være på sin plass. Børskursen skal fungere som en
indikator på markedsverdien, ikke minst for de investorer som ikke har mulighet
for å undersøke hvilke transaksjoner som ligger bak.

Uansett hvor den juridiske grensen går, er det liten grunn for de børsnoterte
selskapene til å begi seg inn på egenhandel som med rimelig sannsynlighet vil
påvirke kursen på børsen. Tilbakekjøp av aksjer skal i første rekke være et raskt og
effektivt middel for ”frivillig” tilbakebetaling av ledige midler til aksjonærene.
Dersom et kjøp over børs ikke kan skje uten at kursen med rimelig sannsynlighet
vil stige eller det meste av selgerinteressen bli borte i et noe lengre perspektiv, bør
øvelsen unnlates. Et kjøp som påvirker kursen på børsen er et dårlig utført
tilbakekjøp, og ligger selskapet inne med en større kjøpsordre enn markedet viser
seg å kunne mestre på siste børskurs bør operasjonen stanses. Om dette ennå ikke
er gjeldende rett, så er det iallfall god børspraksis, etter mitt syn.

Teser til diskusjon:

• Bør børsnoterte selskaper avstå fra kjøp og salg over børs samt andre handels-
former som ikke skjer etter at tilbud er rettet til samtlige aksjonærer på like
vilkår?

• Er handel med egne aksjer overhodet på sin plass i mindre og illikvide
børsnoterte selskaper?
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• Bør de børsnoterte selskapene tillates å utføre kursstabiliserende operasjoner,
og hvor går grensen mot ulovlig kursmanipulasjon?

• Bør selskapene innføre selvbegrensninger eller bør børsen innføre strengere
regler enn det aksjelovene tillater?

Forkortelser:

Vphl. – lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr 79.
Børsloven – lov om børsvirksomhet av 17. november 2000 nr 80.

Selskapenes handel med egne aksjer – børs- og aksjerettslige aspekter



166


