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Anbefalinger for god Selskabsledelse og opdatering af Regler for udstedere af aktier
Komitéen for god Selskabsledelse har offentliggjort reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse.
Bestyrelsen for NASDAQ OMX Copenhagen A/S (børsen) har besluttet at implementere disse i
Regler for udstedere af aktier.
Børsen har endvidere fundet anledning til at opdatere Regler for udstedere af aktier på NASDAQ
OMX Copenhagen.
Regler for udstedere af aktier med de implementerede ændringer kan findes i sin helhed på:
www.nasdaqomx.com/listing/europe/rulesregulations/
De reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse af maj 2013 er tilgængelige på:
www.corporategovernance.dk
De opdaterede regler træder i kraft den 1. juni 2013.
Nedenfor beskrives ændringerne nærmere.
Ændring af punkt 4.3 – Anbefalinger for god Selskabsledelse
Komitéen for god Selskabsledelse har i lyset af den generelle udvikling indenfor god selskabsledelse
ajourført anbefalingerne.
Punkt 4.3 i Regler for udstedere af aktier implementerer de nye Anbefalinger for god Selskabsledelse.
Dette sker således, at de nye reviderede anbefalinger skal anvendes af selskaberne for regnskabsår,
som starter den 1. januar 2013 eller senere.
Øvrige ændringer af Regler for udstedere af aktier
Følgende regler under børsens Betingelser for optagelse til handel udgår:
 Erklæring fra selskabets finansielle formidlere (punkt 2.2.4 i regelsættet)
 Erklæring fra selskabets revisorer (punkt 2.2.5 i regelsættet)
Baggrunden for denne regelændring har været, at prospektregler i dag er fastsat på baggrund af
harmoniserede EU-regler, der administreres af de nationale finanstilsyn, der også har
godkendelseskompetencen. Børsen har således ikke længere hverken en regelgivende eller en
godkendende funktion. Der er ikke stillet krav om sådanne erklæringer i prospektlovgivningen,
ligesom det ikke er international praksis, at der skal afgives sådanne erklæringer i et prospekt.

Øvrige ændringer, som ikke antages at medføre reelle ændringer i udstedernes forpligtelser, kan
opsummeres som i det følgende:









Punkt 2.2.2, 2.2.7 og 2.2.8 præciseres således, at reglerne bedre afspejler den reelle proces for
optagelse til handel.
I punkt 2.3.7.2 erstattes ordet ”ske” med ”være” idet denne ordlyd bedre afspejler det reelle
krav, da spredningen skal være til stede på optagelsestidspunktet.
I punkt 2.7.3 tilføjes børserne ”Hong Kong Exchanges and Clearing, Australian Securities
Exchange” og ”Singapore Exchange”. Endvidere tydeliggøres det, at der kun kan opnås
dispensation fra visse dele af ”processen for optagelse til handel”.
Punkt 3.1.1 (Generalklausul): Punkt 3.3.2 omkring ”uventede og væsentlige ændringer i
resultatet eller den økonomiske stilling”, flyttes til kommentaren i selve generalklausulen.
I punkt 3.3.3 præciseres kommentaren til reglen.
I punkt 5 præciseres kommentaren til reglen.
Øvrige ændringer er alene sproglige korrektioner.
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Der afholdes kursus i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier, torsdag den 13. juni kl. 13.0016.00 hos NASDAQ OMX.
Tilmelding til kursus kan ske til e-mail: kursus.cse@nasdaqomx.com
Såfremt De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte Surveillance på 33 93 33 66.
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