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Merkur Market – en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis

Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur
Market
- etablert 1819

- etablert 2007

- åpner tidlig 2016

Børsens hovedfunksjon
Kilde til kapital for næringslivet og arena for effektiv handel av verdipapirer
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Milepæler Oslo Børs
1819: Oslo Børs – varer og valuta

1829: Børsbygningen innviet
1881: Fondsbørsen: Notering av aksjer/obligasjoner
1990: Notering av derivater

1988: Elektronisk handel i børsbygningen
1999: Handelen desentralisert – meglerne flytter ut
2001: Privatisert

2007: Nytt EU-regelverk (MiFID) - konkurranseutsetting
2009: Strategisk og teknologisk samarbeid med London
Stock Exchange, eneste selvstendige børs i Norden

19 egenkapitalbevis på Oslo Børs
Bank

Mrk. kap.
MNOK

Bank

Mrk. kap.
MNOK

Sparebank 1 SMN

7 108

Totens Sparebank

532

Sparebank 1 Nord-Norge

3 664

Jæren Sparebank

503

Spb 1 Ringerike Hadeland

2 398

Aurskog Sparebank

284

Sparebanken Møre

2 072

Spb 1 BV

280

Sparebanken Vest

1 667

Melhus Sparebank

186

Sparebank 1 Østfold Akershus

1 577

Skue Sparebank

171

Helgeland Sparebank

1 080

Spb 1 Nøtterøy-Tønsberg

116

Sparebanken Øst

1 072

Høland og Setskog Spb

86

Sparebanken Sør

867

Indre Sogn Sparebank

41

Sandnes Sparebank

632

Pr.16.10.2015
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Eierfordeling aksjer og egenkapitalbevis
1%

10 %

Stat/kommune
22 %

44 %

37 %

36 %

Private foretak
Verdipapirfond
Privatpersoner
Utlendinger

3%
23 %

Total markedskapital egenkapitalbevis
NOK 26.2 mrd
Pr.17.08.2015
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8%

16 %

Total markedskapital aksjer
NOK 2.082 mrd

Egenkapitalbevis
• Har gitt god avkastning
• Risikoprofilen er relativt sett lavere enn for aksjer
- Ek-beviskapital har høyere prioritet enn vanlige aksjer
Hovedindeksen
OSEEX (Oslo
Børs Egenkapitalindeks)
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Likviditet i egenkapitalbevis
• Likviditeten til egenkapitalbevis varierer, som
for aksjer, avhengig av
- Eierstruktur
- Markedsverdi
- Andel fri flyt

• God analysedekning
• Aktuelle temaer
- Eierfordeling
- Indeks
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Sparebankene er aktive brukere av
obligasjonsmarkedet
• 82 sparebanker har notert lån på Oslo Børs eller Nordic ABM
• Totalt volum: NOK 209 mrd.
• Antall lån: 654
• 11 boligkredittselskaper for sparebankene har notert lån på Oslo Børs eller
Nordic ABM
• Totalt volum: NOK 212 mrd.
• Antall lån: 162
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Hvorfor vurdere notering av egenkapitalbevis?
• Lettere å hente inn kapital
• For investor er det viktig at det finnes et marked hvor egenkapitalbeviset
kan omsettes
• Bruke egenkapitalbevis som betalingsmiddel ved oppkjøp
• En notering gir selskapet bedre synlighet
• Kvalitetsstempel
• Gir en løpende måling av markedsverdi
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Børsnykommere 2005-2015:

Nordisk mester i nynoteringer
231

112
60
29
Oslo

Stockholm København

Per 30.9.2015
Kilde: Oslo Børs, Nasdaq OMX, Thomson Reuters

Helsinki

Nynoteringer
#

2015 12

2014

19

2013

12

2012

4

2011

13
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Produkter og markedsplasser

Merkur Market







Aksjer
Egenkapitalbevis
ETF-er og ETN-er
Warrants
Derivater
Obligasjoner



Aksjer



Obligasjoner

Markedsdata
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Aksjer
Egenkapitalbevis
(fra 2016)
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Hvorfor Merkur?

I romersk mytologi var
Merkur gud for
kommunikasjon,
hurtighet og handel.
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Etablering av Merkur Market - bakgrunn
• EU arbeider med en kapitalmarkedsunion (CMU) for å bedre tilgangen til
finansiering for alle virksomheter
• Det er fokus på gi SMEs letter tilgang til kapitalmarkedet
- Merkur Market tar utgangspunkt i kravene som vil gjelde for SME growth market i MiFID

• Merkur Market vil også være en effektiv markedsplass for større selskaper
som ikke ønsker å gå for en full børsnotering
• Det er vesentlige forenklinger i regelverket for Merkur Market for
selskaper med en lavere markedsverdi enn MNOK 50
• Det etableres raske og effektive noteringsprosesser
- En notering på Merkur er langt mindre omfattende enn på Oslo Børs
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Hvorfor etablerer vi Merkur Market?
• Ønske om bedre tilgang til finansiering
for små og mellomstore bedrifter
- Lavere administrative byrder for selskapene
og tilstrekkelig investorbeskyttelse

• Tilby en markedsplass med mindre
omfattende krav
- Gi små og mellomstore bedrifter en
mulighet til å benytte kapitalmarkedene

• Merkur Market – ett skritt på veien til
notering på Oslo Børs
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Hvorfor velge Merkur Market?
Vi ønsker å koble investorer med
selskaper
Trygg og velordnet handel er avgjørende
når man investerer i et selskap

• Enklere tilgang til kapitalmarkedet
- Ordrebokhandel gjennom Børsens
handelssystem
- Markedsovervåkning
- Informasjonsplikt

Avgjørende når selskaper henter penger i
forkant av at aksjen tas opp til handel

Naturlig første steg mot en senere
18
notering på Oslo Børs

Mindre arbeidskrevende forpliktelser

• Rask opptaksprosess
- Mindre omfattende og lavere opptakskrav

• Passer for mindre selskaper…
- Åpent for ASA, AS og Egenkapitalbevis m.v

• …og for større selskaper

Roller i opptaksprosessen
Oslo Børs

• Veileder i opptaksprosessen.
• Opptak til handel besluttes av en opptakskomite på
Oslo Børs.

Revisjonsselskap/
advokatfirma

• Begrenset finansiell og/eller juridisk due diligence:
Unntak for selskaper med markedsverdi under 50
millioner kroner.

Meglerhus

• Dersom selskapet skal hente penger i forbindelse
med opptaksprosessen.

Bank
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• Registrering i et godkjent verdipapirregister (f.eks.
VPS) er en forutsetning for å bli tatt opp til handel på
Merkur Market.

Merkur Market – nærmere om regelverket
• Merkur Market er en Multilateral Handelsfasilitet (MHF/MTF), og ikke et
regulert marked eller en børs
- Ikke krav om prospekt ved opptak til handel
- Ikke krav om IFRS rapportering
- Verdipapirhandellovens bestemmelser om informasjonsplikt gjelder ikke
- Reglene om tilbudsplikt gjelder ikke
- Flaggereglene gjelder ikke
- Verdipapirhandellovens adferdsregler gjelder for Merkur Market

• Merkur Market forskutterer de kommende MiFID II kravene for MHF og
SME Growth Market.
- Informasjonsplikt

- Innsidelister (på forespørsel)
- Minimere endringer i utstederreglene ved implementering av MiFID II i norsk rett og
eventuelt muliggjøre en smidig omregistrering til SME Growth Market
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Opptakskrav - Egenkapitalbevis

Spredning/fri flyt

Antall egenkapitalbeviseiere
Markedsverdi
(mill. kr)
Må ha positivt driftsresultat

Historikk og virksomhet

Merkur Market

Oslo Børs

10 prosent

25 prosent

Ikke krav til antall

200

Ingen minimum markedsverdi

8

Nei

Nei

En års- eller delårsrapport

Tre år

Opptakskrav - Egenkapitalbevis
Merkur Market

Oslo Børs

NOK 1

NOK 10

Introduksjonsprospekt

Ikke noteringsprospekt
Opptaksdokument

Ja

Regnskaps-rapportering

IFRS, norske
regnskapsprinsipper eller
andre anerkjente prinsipper

IFRS

Erklæring om likviditet

Likviditet for 12 måneder

AS, ASA, Egenkapitalbevis

ASA, Egenkapitalbevis

Minst ett styremedlem skal ha
kompetanse om regelverket

2 uavhengige, alle skal ha
kompetanse

Minstepris per egenkapitalbevis

Likviditet
Selskapsform

Styret

Opptakskrav
• Egnethet for notering
- Økonomi og andre forhold av betydning

• Erklæring om likviditet
- Erklæring om selskapet vil ha tilstrekkelig likvide midler til drift i minst 12 mnd.
- Dersom selskapet ikke kan sannsynliggjøre at det har tilstrekkelig likvide midler for 12
mnd. må selskapet tydelig angi dette og gi tilleggsopplysninger
-
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Tilsvarende som for erklæring om arbeidskapital i prospekter
Opplyse bl.a.: Tidsaspekt, antatt størrelse på finansieringsbehovet, handlingsplan for å fremskaffe
ytterligere likvide midler
Opplyse hvor sikkert det er at de planlagte tiltakene vil gi selskapet tilstrekkelig likviditet, samt
antatt tidspunkt for gjennomføringen av de påkrevde tiltakene.
Konsekvenser for selskapet dersom de planlagte tiltakene ikke sikrer tilstrekkelig likviditet

Opptakskrav
• Ledelse og styre
- Ikke uskikket
- Kompetanse og rutiner for informasjonsgivning
- Minst ett styremedlem skal ha tilfredsstillende kompetanse om reglene som gjelder for
selskaper på Merkur Market.

• Egenkapitalbevisene fritt omsettelige

• VPS registrering
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Opptakskrav
• Opptaksdokumentet
- Gi en klar og dekkende beskrivelse av selskapet og verdipapirene som søkes tatt opp til
handel, hvor vesentlige karakteristika og risikoforhold ved selskapet og
egenkapitalbevisene tydelig fremkommer. Det skal også gis tilstrekkelig informasjon om
eventuelle planlagte transaksjoner i forkant av opptak til handel
- Kontrolleres av Oslo Børs i forbindelse med opptaksprosessen
- Detaljerte innholdskrav for opptaksdokument er definert
-

Utgangspunkt i kravene til IM, men redusert omfang

- Forenkling for selskaper med markedsverdi lavere enn MNOK 50, sterkt redusert omfang

- Skal inneholde presisering på første side om at Merkur Market er en MHF og ikke et
regulert marked
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Opptakskrav
• Due diligence
- Begrenset juridisk og finansiell due diligence
- Begrenset due diligence skal gjennomføres av juridiske og finansielle rådgivere med
nødvendig kompetanse
- Rådgiverne for selskapet i opptaksprosessen kan forestå due diligence.

- Due diligence møte
- Forenkling for selskaper med markedsverdi lavere enn MNOK 50
-
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Unntak fra krav om due diligence
Egenerklæring, bekrefte at det ikke foreligger negative forhold av betydning for at selskapet kan
tas opp til handel

Rask og fleksibel opptaksprosess
• Ordinær prosess: 15 virkedager

• Fast-track: 6 virkedager
• Standardisert og effektiv opptaksprosess
1

+4

• Mottak av søknad
og innsendelse av
opptaksdokument
til Oslo Børs for
kontroll

• Møte med selskap
(CEO, CFO eller
styremedlem)

+5
• Finansiell og
juridisk due
diligence

ca +15
• Avsluttet kontroll
av opptaksdokument

+15
• Vedtak i
opptakskomiteen

• Hvis prospektplikt –> prospekt kontrolleres av Finanstilsynet
- Tilbud som rettes til 150 personer eller flere og gjelder et beløp på minst 5 000 000 euro
- Visse unntak fra prospektplikten

Hva kreves etter at selskapet er notert?
• Informasjonsplikt – Regler for Merkur Market
- Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre
innsideinformasjon
- Utsatt offentliggjøring
- Føring av innsideliste
-

På forespørsel

- Meldeplikt for handel i egne papirer og for primærinnsidere
- Utvidet melding, 25 % terskel
- Selskapsbeslutninger
-

Utbytte, emisjon etc.

- Vesentlige transaksjoner med nærstående

• Krav om likebehandling av egenkapitalbeviseiere

Hva kreves etter at selskapet er notert?
• Års- og halvårsrapport
- IFRS, Norsk GAAP, andre anerkjente prinsipper
- Årsrapport, revidert: 5 mnd., Halvårsrapport: 3 mnd.

• Verdipapirhandellovens adferdsregler
- Forbud mot misbruk av innsideinformasjon
- Taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering
- Forbud mot markedsmanipulasjon

• Sanksjoner
• Klagenemnd
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Merkur Market - annet
• Strykning av selskaper notert på Merkur Market
- Beslutning med flertall som for vedtektsendringer.
- Selskaper som er notert eller vedtatt tatt opp til notering på annen anerkjent
markedsplass vil likevel kunne strykes etter søknad fra selskapet uten krav om
generalforsamlingsbehandling.

- Generelt lavere terskel for å kunne strykes fra Merkur Market enn fra Oslo Børs/Oslo
Axess

• Overføring fra Merkur Market til Oslo Børs/Oslo Axess
- Forenklet opptaksprosess
- Innledende redegjørelse og innledende møte utgår.
- Mulighet for unntak fra krav om due diligence. Endelige bestemmelser om slik overføring
vil bli fastsatt på et senere tidspunkt.

• Skatt
- Skattemessig formuesverdi som for unoterte papirer
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Avgifter
• Avgifter vil ligge vesentlig under tilsvarende for
Oslo Børs og Oslo Axess
- Introduksjonsavgift (ved ordinær prosess): Fra 25.000
kroner, avhengig av markedsverdi
- Årlig avgift: Fra 25.000 kroner, avhengig av markedsverdi

• Fritak for noteringsavgifter for selskaper som
noteres ved åpningen av Merkur Market

Vil du vite mer om Merkur Market?
Ta kontakt med noteringsavdelingen
på Oslo Børs:

- listing@oslobors.no
- 22 34 17 00
- www.oslobors.no/OsloBoers/Notering/Informasjon-omMerkur-Market
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