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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Videregivelse af oplysninger i forbindelse med udbud af værdipapirer til offentligheden eller 
optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked er af afgørende betydning for at 
beskytte investorerne ved at fjerne informationsasymmetrien mellem investorer og udstedere. 
I henhold til forordning (EU) 2017/1129 skal der offentliggøres et prospekt for at videregive 
disse oplysninger. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt omfatter både værdipapirer, 
der er kapitalandele, og værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som udbydes til 
offentligheden eller optages til handel på regulerede markeder på over 1 mio. EUR for at sikre 
investorbeskyttelsen. Denne forordning finder navnlig anvendelse på værdipapirer, warrants, 
aktier og konvertible obligationer.

EU's medlemsstater er blevet hårdt ramt af den økonomiske krise som følge af covid-19-
pandemien. For at støtte virksomheder og kapitalmarkedsdeltagere under denne 
sundhedsmæssige og økonomiske krise har Kommissionen foreslået målrettede ændringer af 
"prospektforordningen". 

Formålet med disse ændringer er at gøre det muligt for virksomheder, der allerede er etableret 
på kapitalmarkederne, at få hurtigere adgang til ny finansiering ved at forenkle de krævede 
oplysninger og således bidrage til den økonomiske genopretning efter covid-19-pandemien. 
Disse ændringer vedrører oprettelsen af en ny type forenklet prospekt ("det midlertidige EU-
genopretningsprospekt") for at lette presset på finansielle formidlere og udstedere.

IMCO-udvalget er ansvarligt for lovgivningsmæssig overvågning af forbrugernes interesser 
inden for mange forskellige områder, herunder finansielle tjenesteydelser, og for at øge 
konkurrenceevnen overalt på det indre marked. 

IMCO-ordførerens holdning

Ordføreren foreslår at støtte de foranstaltninger, der skal forenkle europæiske virksomheders 
adgang til finansiering og likviditet og samtidig sikre et passende og nødvendigt niveau af 
forbrugeroplysning og -beskyttelse.

"Prospektforordningen" fastlægger, at oplysningskravene ikke forhindrer en medlemsstat eller 
en kompetent myndighed eller en børs i via sine regler at pålægge andre særlige krav i 
forbindelse med værdipapirers optagelse til handel på et reguleret marked, navnlig med 
hensyn til virksomhedskultur.  Sådanne krav bør ikke direkte eller indirekte begrænse 
udarbejdelsen, indholdet og udsendelsen af et prospekt, der er godkendt af en kompetent 
myndighed1.

Ordføreren anbefaler derfor at støtte Kommissionens forslag og at foreslå et begrænset antal 
ændringer. Hun foreslår, at et resumé af et midlertidigt EU-genopretningsprospekt, som højst 
må fylde to sider, skal kunne fylde højst fire sider om nødvendigt. Hun foreslår endvidere at 
forlænge den periode, hvor en investor har ret til at trække sin accept tilbage, når en væsentlig 
ændring er konstateret ved offentliggørelse af et tillæg, fra 3 til mindst 5 arbejdsdage. For 

1 Kopi af betragtning 8 i prospektforordningen.
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klart at skelne et "forenklet prospekt", der er omhandlet i artikel 14, og "EU-vækstprospektet", 
som er defineret i artikel 15 i "prospektforordningen", fra den nye ordning og for at 
understrege den midlertidige karakter af forslaget i denne forordning foreslår ordføreren, at 
navnet ændres som følger: "midlertidigt EU-genopretningsprospekt".

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For hurtigt at kunne tackle de 
alvorlige økonomiske virkninger af covid-
19-pandemien er det vigtigt at indføre 
foranstaltninger til fremme af investeringer 
i realøkonomien, muliggøre en hurtig 
rekapitalisering af virksomheder i Unionen 
og give udstedere mulighed for at udnytte 
de offentlige markeder tidligt i 
genopretningsprocessen.  For at nå disse 
mål bør der indføres et nyt kortfattet 
prospekt ("EU-
genopretningsprospektet"), der er let at 
udarbejde for udstedere, let at forstå for 
investorer, som ønsker at finansiere dem, 
og let at kontrollere og godkende for de 
kompetente myndigheder.

(4) For hurtigt at kunne tackle de 
alvorlige økonomiske virkninger af covid-
19-pandemien er det vigtigt at indføre 
foranstaltninger til fremme af investeringer 
i realøkonomien, muliggøre en hurtig 
rekapitalisering af virksomheder i Unionen 
og give udstedere mulighed for at udnytte 
de offentlige markeder tidligt i 
genopretningsprocessen. For at nå disse 
mål bør der indføres et nyt kortfattet 
prospekt, der er let at udarbejde for 
virksomheder, der ønsker at rejse 
egenkapital på kapitalmarkederne, let at 
forstå for investorer, som ønsker at 
finansiere dem, og let at kontrollere og 
godkende for de nationale kompetente 
myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Eftersom forordning (EU) 
2017/1129 allerede indeholder 
bestemmelser om et forenklet prospekt 
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under den forenklede oplysningsordning 
for sekundære udstedelser og for at sikre 
klarhed og understrege den midlertidige 
karakter af indførelsen af dette nye 
forenklede prospekt i denne 
ændringsforordning, bør det benævnes: 
"midlertidigt EU-
genopretningsprospekt".

Or. fr

Begrundelse

Artikel 14 og 15 i den nuværende udgave af forordningen omhandler henholdsvis et 
"forenklet" prospekt og et "EU-vækstprospekt". Det bør præciseres, at det nye prospekt er 
forskelligt fra disse to ordninger. Ifølge Kommissionens tjenestegrene vil den nye ordning 
være mere forenklet end det "forenklede" prospekt. Indførelsen af ordet "midlertidig" gør det 
muligt at foretage en klar sondring og samtidig bevare en række termer, der ligger tæt på 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Selskaber, der har fået aktier 
optaget til handel på et reguleret marked 
eller handlet på et SMV-vækstmarked 
løbende i mindst de seneste 18 måneder før 
udbuddet af aktier eller optagelse til 
handel, bør have overholdt kravene om 
periodisk og løbende oplysning i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/201415 , Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF16 og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2017/56517 .  
Derfor vil meget af det krævede indhold af 
et prospekt allerede være offentligt 
tilgængeligt, og investorerne vil handle på 
grundlag af disse oplysninger.  EU-
genopretningsprospektet bør derfor kun 
anvendes til sekundære udstedelser og bør 
kun fokusere på væsentlige oplysninger, 
som investorer har brug for til at træffe 
kvalificerede investeringsbeslutninger.

(5) Selskaber, der har fået aktier 
optaget til handel på et reguleret marked 
eller handlet på et SMV-vækstmarked 
løbende i mindst de seneste 18 måneder før 
udbuddet af aktier eller optagelse til 
handel, bør have overholdt kravene om 
periodisk og løbende oplysning i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/201415 , Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF16 og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2017/56517. 
Derfor vil meget af det krævede indhold af 
et prospekt allerede være offentligt 
tilgængeligt, og investorerne vil handle på 
grundlag af disse oplysninger.  Det 
midlertidige EU-genopretningsprospekt 
bør derfor kun anvendes til sekundære 
udstedelser og bør kun fokusere på 
væsentlige oplysninger, som investorer har 
brug for til at træffe kvalificerede 
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investeringsbeslutninger på en sikker 
måde.

__________________ __________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 
2014 om markedsmisbrug (forordningen 
om markedsmisbrug) og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF og Kommissionens direktiv 
2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om 
markedsmisbrug (forordningen om 
markedsmisbrug) og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF og Kommissionens direktiv 
2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF 
(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 
31.12.2004, s. 38).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 
31.12.2004, s. 38).

17 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2017/565 af 25. april 2016 om 
supplerende regler til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt 
angår de organisatoriske krav til og 
vilkårene for drift af investeringsselskaber 
samt definitioner af begreber med henblik 
på nævnte direktiv (EUT L 87 af 
31.3.2017, s. 1).

17 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2017/565 af 25. april 2016 om 
supplerende regler til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt 
angår de organisatoriske krav til og 
vilkårene for drift af investeringsselskaber 
samt definitioner af begreber med henblik 
på nævnte direktiv (EUT L 87 af 
31.3.2017, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at være et effektivt redskab for 
udstedere bør EU-
genopretningsprospektet være et enkelt 
dokument af begrænset størrelse, der 
tillader integration ved henvisning og kan 
drage fordel af emittentpasset i forbindelse 
med paneuropæiske udbud af værdipapirer 
til offentligheden eller optagelse til handel 

(6) For at være et effektivt redskab for 
udstedere bør det midlertidige EU-
genopretningsprospekt være et enkelt 
dokument af begrænset størrelse, der 
tillader integration ved henvisning og kan 
drage fordel af emittentpasset i forbindelse 
med paneuropæiske udbud af værdipapirer 
til offentligheden eller optagelse til handel 
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på et reguleret marked. på et reguleret marked.

(Denne ændring vedrører hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal ændringerne 
foretages alle relevante steder. )

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det midlertidige EU-
genopretningsprospekt bør ikke 
undergrave tilliden til markedet og 
investorbeskyttelsen. I betragtning af den 
begrænsede mængde oplysninger i bilag 
Va, vil det midlertidige EU-
genopretningsprospekt ikke være 
hensigtsmæssigt for meget udvandende 
operationer. Der bør fastsættes et 
passende loft for udvanding  af 
ejerandele.

Or. fr

Begrundelse

Betragtning 18 i forordning (EU) 2017/1129: Udstedelser ved udvanding af aktier eller 
værdipapirer, som giver adgang til aktier, er ofte tegn på transaktioner med en væsentlig 
indvirkning på udstederens kapitalstruktur, forventede udvikling og finansielle situation, hvor 
oplysningerne i et prospekt er nødvendige (...).

Ændringsforslag 6

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 

"2. Når prospektet vedrører et udbud af 
værdipapirer til offentligheden, har 
investorer, der allerede inden 
offentliggørelsen af tillægget har 
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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."

indvilliget i at købe eller tegne 
værdipapirer, i mindst fem 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, der meddeles den berørte 
investor."

Or. fr

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) 2017/1129
Artikel 23 – stk. 2 – 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 efter offentliggørelsen 
af tillægget. Den i stk. 2 omhandlede 
periode gælder fra det tidspunkt, hvor den 
finansielle formidler kontakter den 
pågældende investor."

Or. fr


