
PR\1215365DA.docx PE658.908v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Økonomi- og Valutaudvalget

2020/0155(COD)

8.10.2020

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og 
målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til 
genopretningen efter covid-19-pandemien 
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Ondřej Kovařík



PE658.908v01-00 2/18 PR\1215365DA.docx

DA

PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer 
for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-
pandemien 
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0281),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0206/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af ... fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kreditinstitutterne har været aktive 
i genopretningen for at støtte 
virksomheder, der havde behov for 
finansiering, og de forventes at blive en 
grundpille i genopretningen. Forordning 
(EU) 2017/2019 giver kreditinstitutter ret 
til en undtagelse fra forpligtelsen til at 
offentliggøre et prospekt i tilfælde af et 
udbud af visse værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele, og som udstedes løbende 
eller ad gentagne gange op til et samlet 
beløb på 75 mio. EUR i en periode på 12 
måneder. Dette loft for undtagelsen bør 
forhøjes i en begrænset periode for at 
fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter 
og give dem et pusterum, så de kan støtte 
deres kunder i realøkonomien. Da denne 
foranstaltning er begrænset til 
genopretningsfasen, bør den derfor være 
tilgængelig i en begrænset periode på 18 
måneder.

(3) Kreditinstitutterne har været aktive 
i genopretningen for at støtte 
virksomheder, der havde behov for 
finansiering, og de forventes at blive en 
grundpille i genopretningen. Forordning 
(EU) 2017/2019 giver kreditinstitutter ret 
til en undtagelse fra forpligtelsen til at 
offentliggøre et prospekt i tilfælde af et 
udbud af visse værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele, og som udstedes løbende 
eller ad gentagne gange op til et samlet 
beløb på 75 mio. EUR i en periode på 
12 måneder. Dette loft for undtagelsen bør 
forhøjes i en begrænset periode for at 
fremme kapitalrejsning for kreditinstitutter 
og give dem et pusterum, så de kan støtte 
deres kunder i realøkonomien. Da denne 
foranstaltning er begrænset til 
genopretningsfasen, bør den derfor være 
tilgængelig i en begrænset periode og 
slutte den 31. december 2022.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer. Resuméet bør 
udgøre en selvstændig del af EU-
genopretningsprospektet og bør fokusere 
på centrale oplysninger, der vil sætte 
investorerne i stand til at beslutte, hvilke 
udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved at se nærmere på EU-
genopretningsprospektet i sin helhed, med 
henblik på at træffe deres beslutning.

(7) EU-genopretningsprospektet bør 
indeholde et kortfattet resumé som en 
nyttig informationskilde for investorer, 
navnlig detailinvestorer. Resuméet bør 
udarbejdes ved begyndelsen af EU-
genopretningsprospektet og bør fokusere 
på centrale oplysninger, der vil sætte 
investorerne i stand til at beslutte, hvilke 
udbud og optagelser til handel af 
værdipapirer der skal undersøges 
yderligere ved derefter at se nærmere på 
EU-genopretningsprospektet i sin helhed, 
med henblik på at træffe deres beslutning.

Or. en
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Begrundelse

Præcisering af betragtningen for at bringe den i overensstemmelse med teksten i artikel 14a 
samt mindre tekniske ændringer for at sikre, at det er klart, at investoren bør revidere hele 
EU-genopretningsprospektet, inden der træffes beslutning om at investere i værdipapirerne.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Omfanget af 
investorer, der skal kontaktes, samt fristen 
for at kontakte dem kan give anledning til 
vanskeligheder. For at mindske byrden og 
frigøre ressourcer for de finansielle 
formidlere, samtidig med at der 
opretholdes et højt niveau af 
investorbeskyttelse, bør der fastsættes en 
mere proportional ordning. En sådan 
ordning bør præcisere, hvilke investorer 
der bør kontaktes af de finansielle 
formidlere, når et tillæg offentliggøres, og 
forlænge fristen for at kontakte disse 
investorer.

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1129 skal de finansielle formidlere 
oplyse investorerne om muligheden for et 
tillæg og under visse omstændigheder 
kontakte investorerne samme dag, som et 
tillæg offentliggøres. Den frist, inden for 
hvilken investorer skal kontaktes, samt 
omfanget af investorer, der skal 
kontaktes, kan give anledning til 
vanskeligheder for de finansielle 
formidlere. For at mindske byrden og 
frigøre ressourcer for de finansielle 
formidlere, samtidig med at der 
opretholdes et højt niveau af 
investorbeskyttelse, bør der fastsættes en 
mere proportional ordning. En sådan 
ordning bør præcisere, hvilke investorer 
der bør kontaktes af de finansielle 
formidlere, når et tillæg offentliggøres, og 
bør forlænge fristen for at kontakte disse 
investorer.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Da EU-genopretningsprospektet er 
begrænset til genopretningsfasen, bør 
ordningen med dette prospekt udløbe 18 

(11) Da EU-genopretningsprospektet er 
begrænset til genopretningsfasen, bør 
ordningen med dette prospekt udløbe den 
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måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato. For at sikre kontinuitet i 
EU-genopretningsprospektet bør de, der er 
godkendt før ordningens udløb, nyde godt 
af en overgangsregel.

31. december 2022. For at sikre kontinuitet 
i EU-genopretningsprospektet bør de EU-
prospekter, der er godkendt før ordningens 
udløb, nyde godt af en overgangsregel.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Inden den 21. juli 2022 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
denne forordning, ledsaget af et 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant. I 
denne gennemgang bør det indgå i 
Kommissionens vurdering, om 
oplysningsordningen for EU-
genopretningsprospekter er egnet til at 
opfylde de mål, der forfølges med denne 
forordning.

(12) Inden den 21. juli 2022 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
denne forordning, ledsaget af et 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant. I 
denne gennemgang bør det indgå i 
Kommissionens vurdering, om 
oplysningsordningen for EU-
genopretningsprospekter er egnet til at 
opfylde de mål, der forfølges med denne 
forordning, og, hvis det anses for 
hensigtsmæssigt, indarbejde en 
permanent form for prospekt i sit 
lovgivningsforslag, som vil mindske 
byrden på sekundære udstedelser, der er 
omfattet af EU-genopretningsprospektet. 

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 1 – stk. 4 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) fra den [denne forordnings 
anvendelsesdato] til den [18 måneder efter 
denne forordnings anvendelsesdato], 
værdipapirer, der ikke er kapitalandele og 
udstedes løbende eller ad gentagne gange 
af et kreditinstitut, hvor den samlede 

k) fra den [denne forordnings 
anvendelsesdato] til den 31. december 
2022, værdipapirer, der ikke er 
kapitalandele og udstedes løbende eller ad 
gentagne gange af et kreditinstitut, hvor 
den samlede aggregerede værdi i Unionen 
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aggregerede værdi i Unionen for de 
udbudte værdipapirer er under 150 000 000 
EUR pr. kreditinstitut beregnet over en 
periode på 12 måneder, forudsat at disse 
værdipapirer:

for de udbudte værdipapirer er under 
150 000 000 EUR pr. kreditinstitut 
beregnet over en periode på 12 måneder, 
forudsat at disse værdipapirer:

Or. en

Begrundelse

The period of application for the new Recovery Prospectus should run until the end of 2022, 
which would allow credit institutions and companies to make use of the shorter and less 
burdensome format for a slightly longer period than proposed by the Commission, in order to 
aid economic recovery from the pandemic through the reduced administrative burden. In 
addition, with the review of the Prospectus Regulation as a whole due by 21 July 2022, the 
extra six months will allow for a legislative proposal to incorporate a form of the EU 
Recovery Prospectus in the overall Prospectus Regime, if it is deemed to enhance that regime, 
as well as enhance the CMU.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 7 – stk. 12a – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en indledning, som indeholder en 
advarsel som omhandlet i stk. 5

i) en indledning, som indeholder 
advarsler og datoen for godkendelse af 
prospektet som omhandlet i stk. 5

Or. en

Begrundelse

I prospektforordningen kræves det i stk. 5, at indledningen indeholder godkendelsesdatoen for 
prospektet. Ordføreren mener, at dette krav bør indarbejdes i resuméet af 
genopretningsprospektet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udbydere af værdipapirer, der 
vedvarende har været optaget til handel 
på et reguleret marked eller et SMV-
vækstmarked i mindst de seneste 
18 måneder.

Or. en

Begrundelse

Dette er for at tilpasse omfanget af dem, der kan udarbejde et EU-genopretningsprogram, og 
medtage de samme udbydere, der er berettiget til at drage fordel af det forenklede prospekt 
for sekundære udstedelser.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udstederens forventede udvikling 
og eventuelle betydelige ændringer i 
udstederens finansielle stilling, der er 
indtruffet siden udgangen af det sidste 
regnskabsår

a) udstederens forventede udvikling 
og eventuelle betydelige ændringer i 
udstederens forretningsaktiviteter og 
finansielle stilling, der er indtruffet siden 
udgangen af det sidste regnskabsår

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de potentielle konsekvenser for udstedernes forretningsaktiviteter som følge 
af covid-19 mener ordføreren, at genopretningsprospektet også indeholde alle væsentlige 
ændringer i udstederens forretningsaktiviteter, der har fundet sted siden udgangen af det 
sidste regnskabsårs. Dette krav bringes derfor i overensstemmelse med artikel 14 i denne 
forordning, navnlig den eksisterende ordning for sekundære udstedelser.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
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Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) væsentlige oplysninger om 
aktierne, årsagerne til udstedelsen og dens 
indvirkning på udstederens generelle 
kapitalstruktur og anvendelsen af 
provenuet.

b) de rettigheder, der er knyttet til 
værdipapirerne, årsagerne til udstedelsen 
og dens indvirkning på udstederens 
generelle kapitalstruktur og anvendelsen af 
provenuet.

Or. en

Begrundelse

Dette er for at tilpasse affattelsen af teksten til ordlyden vedrørende sekundære udstedelser i 
prospektforordningens artikel 14, stk. 2, litra b), således at det sikres, at der ikke er tale om et 
nyt eller yderligere krav i forhold til den oprindelige forordning, hvilket kan komplicere 
godkendelsesprocessen for genopretningsprospektet.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-genopretningsprospektet skal være et 
enkelt dokument og som minimum 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag Va. Det skal have et omfang på højst 
30 A4-sider i trykt udgave og skal være 
udformet og opstillet således, at det er 
letlæseligt, med brug af en læsbar 
skriftstørrelse.

EU-genopretningsprospektet skal være et 
enkelt dokument og som minimum 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag Va. Det skal have et omfang på højst 
30 A4-sider, inklusive resuméet, i trykt 
udgave og skal være udformet og opstillet 
således, at det er letlæseligt, med brug af 
en læsbar skriftstørrelse.

Or. en

Begrundelse

Dette er for at præcisere, at det maksimale omfang af genopretningsprospektet er 30 sider, 
inklusive resuméet på 2 sider.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, i tre arbejdsdage efter 
tillæggets offentliggørelse ret til at trække 
deres accept tilbage, såfremt den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf 
eller blev konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Denne periode kan forlænges af 
udstederen eller udbyderen. Sidste dato for 
tilbagetrækningsretten skal fremgå af 
tillægget.

2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, i tre arbejdsdage fra 
tillæggets offentliggørelse ret til at trække 
deres accept tilbage, såfremt den 
væsentlige nye omstændighed, fejl eller 
unøjagtighed som omhandlet i stk. 1 indtraf 
eller blev konstateret inden afslutningen af 
udbudsperioden eller 
værdipapiroverdragelsen, alt efter hvad der 
sker først. Denne periode kan forlænges af 
udstederen eller udbyderen. Sidste dato for 
tilbagetrækningsretten skal fremgå af 
tillægget.

Or. en

Begrundelse

Teknisk ændring med henblik på klarhed

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest én arbejdsdag efter offentliggørelsen 
af tillægget.

Hvis de i dette stykkes første afsnit 
omhandlede investorer har den i stk. 2 
omhandlede tilbagetrækningsret, kontakter 
den finansielle formidler disse investorer 
senest én arbejdsdag fra offentliggørelsen 
af tillægget.
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Or. en

Begrundelse

Teknisk ændring med henblik på klarhed

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 47a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den 
[18 måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato].

Ordningen fastsat i artikel 14a udløber den 
31. december 2022.

Or. en

Begrundelse

The period of application for the new Recovery Prospectus should run until the end of 2022, 
which would allow credit institutions and companies to make use of the shorter and less 
burdensome format for a slightly longer period than proposed by the Commission, in order to 
aid economic recovery from the pandemic through the reduced administrative burden. In 
addition, with the review of the Prospectus Regulation as a whole due by 21 July 2022, the 
extra six months will allow for a legislative proposal to incorporate a form of the EU 
Recovery Prospectus in the overall Prospectus Regime, if it is deemed to enhance that regime, 
as well as enhance the CMU.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 47a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-genopretningsprospekter, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med artikel 
14a og godkendt mellem den [denne 
forordnings anvendelsesdato] og [18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato], er fortsat omfattet af 

EU-genopretningsprospekter, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med 
artikel 14a og godkendt mellem den [denne 
forordnings anvendelsesdato] og den 
31. december 2022, er fortsat omfattet af 
nævnte artikel indtil udløbet af deres 
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nævnte artikel indtil udløbet af deres 
gyldighedsperiode, eller indtil der er 
forløbet tolv måneder efter den [18 
måneder efter denne forordnings 
anvendelsesdato], alt efter hvilken dato der 
indtræder først.

gyldighedsperiode, eller indtil der er 
forløbet tolv måneder efter den 
31. december 2022, alt efter hvilken dato 
der indtræder først.

Or. en

Begrundelse

The period of application for the new Recovery Prospectus should run until the end of 2022, 
which would allow credit institutions and companies to make use of the shorter and less 
burdensome format for a slightly longer period than proposed by the Commission, in order to 
aid economic recovery from the pandemic through the reduced administrative burden. In 
addition, with the review of the Prospectus Regulation as a whole due by 21 July 2022, the 
extra six months will allow for a legislative proposal to incorporate a form of the EU 
Recovery Prospectus in the overall Prospectus Regime, if it is deemed to enhance that regime, 
as well as enhance the CMU.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del -I (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-I. Resumé
EU-genopretningsprospektet skal 
indeholde et resumé udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 12a. 
Dette resumé skal medtages i beregningen 
af den maksimale længde af EU-
genopretningsprospektet, jf. artikel 14a, 
stk. 2, tredje afsnit.

Or. en

Begrundelse

Medtagelsen af resuméet som det første element, der skal medtages i 
genopretningsprospektet, sikrer, at alle de elementer, der kræves i genopretningsprospektet, 
afspejles præcist i bilaget, og præciserer, at resuméet er en del af genopretningsprospektets 
maksimale længde på 30 sider.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at identificere den virksomhed, 
der udsteder aktier, herunder dennes 
identifikator for juridiske enheder (LEI-
kode), indregistreringsland og det websted, 
hvor investorer kan finde oplysninger om 
virksomhedens forretningsaktiviteter, de 
produkter, den fremstiller, eller de 
tjenesteydelser, den tilbyder, de vigtigste 
markeder, hvor den konkurrerer, dens 
organisatoriske struktur og, hvor det er 
relevant, oplysninger, der er integreret ved 
henvisning.

Formålet er at identificere den virksomhed, 
der udsteder aktier, herunder dennes 
identifikator for juridiske enheder (LEI-
kode), indregistreringsland og det websted, 
hvis et sådant findes, hvor investorer kan 
finde oplysninger om virksomhedens 
forretningsaktiviteter og den 
ansvarsfraskrivelse, der er fastsat i del VI, 
fjerde underafsnit, de produkter, den 
fremstiller, eller de tjenesteydelser, den 
tilbyder, de vigtigste markeder, hvor den 
konkurrerer, dens organisatoriske struktur 
og, hvor det er relevant, oplysninger, der er 
integreret ved henvisning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at kravene i denne del af bilaget ikke er i strid med kravet 
om ansvarsfraskrivelse, der er anført i bilag I, punkt 4.4, i denne forordning, hvori det 
hedder, at oplysningerne om udstederen skal omfatte "udsteders eventuelle hjemmeside med 
meddelelse om, at oplysningerne på hjemmesiden ikke udgør en del af prospektet, med mindre 
oplysningerne er integreret i prospektet ved henvisning".

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at beskrive de væsentligste 
risici, der er specifikke for udstederen og 
aktierne.

En beskrivelse af de væsentlige risici, der 
er særlige for denne udsteder, inddelt i et 
begrænset antal kategorier og anført i et 
afsnit med overskriften "risikofaktorer".
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For hver kategori anføres som det første 
de væsentligste risici i den vurdering, der 
er udarbejdet vedrørende udsteder, 
udbyder eller en person, der anmoder om 
optagelse til handel på et reguleret 
marked, hvor der tages højde for deres 
negative effekt på udstederen og 
sandsynligheden for, at de forekommer. 
Disse risikofaktorer skal underbygges af 
indholdet i registreringsdokumentet.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen skal tilpasse kravet vedrørende risikofaktorer til dem, der er fastsat i 
delegeret forordning (EU) 2019/980, hvor der redegøres for, hvordan risikofaktorer skal 
indarbejdes i hvert enkelt prospekt. Den specifikke ordlyd er taget fra bilag 8, pkt. 3.1 i 
delegeret forordning (EU) 2019/980, der vedrører risikofaktorer for sekundære udstedelser af 
værdipapirer, der ikke er kapitalandele.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del IV a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IVa. Udbyttepolitik
En beskrivelse af udsteders udbyttepolitik 
og eventuelle nuværende restriktioner. 

Or. en

Begrundelse

I den nuværende situation er der sket et opbrud i en række udbyttepolitikker for forskellige 
udstedere af værdipapirer. Det ville være fornuftigt og nyttigt for investoren, hvis der i bilaget 
blev indføjet et krav om, at udstederne skal give en beskrivelse af deres nuværende 
udbyttepolitik.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag
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Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del V – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke sker nogen væsentlig 
ændring i en af tendenserne i litra a) eller 
b) i dette afsnit, kræves en erklæring 
herom.

Or. en

Begrundelse

Dette er for at sikre ensartet indhold på tværs af de forskellige former for prospekter i 
henhold til denne forordning.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del VIII a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIIIa. Kapitalisering og gældssituation
Der skal gives en erklæring om 
kapitalisering og gældssituation (med 
skelnen mellem garanteret og 
ugaranteret, sikret og usikret gæld) på en 
dato, der ikke må ligge mere end 90 dage 
før datoen for dokumentet. Begrebet 
"gældssituation" omfatter også indirekte 
og betinget gæld.
Ved væsentlige ændringer i udsteders 
kapitalisering og gældssituation inden for 
perioden på 90 dage, skal der gives 
supplerende oplysninger i form af en 
redegørelse for ændringerne eller en 
ajourføring af tallene.

Or. en

Begrundelse

For at supplere erklæringen om arbejdskapital og sikre, at potentielle investorer har et 
overblik over udstederens gæld-egenkapital-forhold. Disse oplysninger vil være nødvendige 
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for enhver redegørelse for egenkapital, der er gjort gældende af en udsteder, som ønsker at 
rekapitalisere, navnlig i forbindelse med covid-19-pandemien.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) 2017/1129
Bilag Va – del IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at give oplysninger om, 
hvorvidt arbejdskapitalen er tilstrækkelig 
til at dække udsteders nuværende behov, 
eller hvordan udsteder i modsat fald agter 
at fremskaffe den nødvendige yderligere 
arbejdskapital.

At afgive en erklæring om, hvorvidt 
arbejdskapitalen er tilstrækkelig eller ej til 
udsteders nuværende behov. Hvis der ikke 
er tilstrækkelig arbejdskapital, bør der 
gives oplysninger om, hvordan udsteder 
agter at fremskaffe den nødvendige 
yderligere arbejdskapital.

Or. en

Begrundelse

Der bør være fuldstændig gennemsigtighed for investoren med hensyn til, om udstederen har 
tilstrækkelig arbejdskapital eller ej. Det bør derfor være et krav at angive, om dette er 
tilfældet.


