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English Summary 

The topic of this paper has been the principal component of corporate law: the Mandatory 

Disclosure Requirement.  

According to article 6.1 of the Market Abuse Directive, member states shall ensure that issuers of 

financial instruments inform the public as soon as possible of inside information which directly 

concerns the said issuers. This is important because the market will not be able to fulfill its function, 

namely to price securities correctly, if it lacks sufficient information.  

The exact meaning of the expression as soon as possible has given rise to heated debate amongst 

legal scholars all across Europe. Some scholars believe that the expression only refers to inside 

information concerning matters or events that have already occurred, while others believe that the 

expression also includes matters or events that are likely to occur in the future.   

I this paper, I conclude that Denmark have implemented article 6.1 of the Market Abuse Directive 

such that Danish issuers are under no obligation to disclose inside information concerning matters 

or events that are yet to occur. As a consequence, Danish issuers will have no obligation to respond 

or comment on market rumors unless the information contained in the rumors have become a 

reality. 

The primary purpose of this paper has been to reveal whether or not the aforementioned disclosure 

requirement, paragraph 27.1 of the Danish Securities Act, constitute a Kaldor-Hicks efficient 

provision. 

According to the Efficient Capital Market Hypothesis, paragraph 27.1 of the Danish Securities Act 

constitutes an inefficient provision. This is because the Efficient Capital Market Hypothesis 

suggests that more information is always better than less!  

The economic analysis in this paper suggests, however, that it is incorrect to imply that more 

information will always be better than less. This is primarily due to the risk of information 

overload.   

All in all, the economic analysis concludes that it is more than likely that paragraph 27.1 of the 

Danish Securities Act constitutes a Kaldor-Hicks efficient provision.  
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Kap 1 - Indledning 

1.1. - Introduktion til emnet 

Den 19. april 2007 udsendte Finanstilsynet en pressemeddelelse med overskriften ”udstederes pligt 

til at offentliggøre intern viden”. Pressemeddelelsen var ledsaget af et notat, hvori Finanstilsynet 

gjorde rede for deres forståelse af gældende ret efter implementeringen af direktiv 2003/6/EF1 i 

Værdipapirhandelsloven2. Notatet omhandlede problemstillingen om, hvornår udstedere skal 

offentliggøre intern viden. Af notatet fremgik det, at Finanstilsynet var af den opfattelse, at 

implementeringen af markedsmisbrugsdirektivet havde ændret på gældende dansk ret, sådan at 

børsnoterede selskaber vil være nødsaget til at offentliggøre intern viden tidligere, end hvad der 

ellers har været alment antaget i dansk retslitteratur. Finanstilsynet gjorde hermed op med den 

såkaldte realitetsgrundsætning.  

Finanstilsynets fortolkning af gældende ret har imidlertid været udsat for hårdhændet 

kritik. Således har dr. Jur. Erik Werlauff og dr. Jur. Jesper Lau Hansen, i et par artikler i 

henholdsvis Ugeskrift for Retsvæsen og Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, givet udtryk for at 

Finanstilsynets fortolkning af gældende ret, må bero på en fejlagtig forståelse af de bagvedliggende 

EU-direktiver. Kritikken af Finanstilsynets nye fortolkning kulminerede d. 11. september 2008, 

hvor Erhvervsankenævnet, i en konkret klagesag, tilsidesatte Finanstilsynets fortolkning af 

oplysningsforpligtigelsen. Erhvervsankenævnet statuerede således i afgørelsen, at 

realitetsgrundsætningen fortsat er udtryk for gældende ret i Danmark.  

I de danske medier er Erhvervsankenævnets afgørelse blevet fremstillet som en 

endelig afklaring af, hvad der er gældende ret i Danmark. Et spørgsmål er imidlertid, hvor stor en 

gennemslagskraft Erhvervsankenævnets afgørelse har på længere sigt? De danske medier synes 

således at have overset det faktum, at det ikke kun er i Danmark, implementeringen af 

markedsmisbrugsdirektivet har givet anledning til fortolkningsproblemer. Den europæiske ESME3 

gruppe konkluderede således, i en rapport af 6. juli 2007, at de europæiske medlemsstater har 

adopteret så mange forskellige fortolkninger af reglerne i markedsmisbrugsdirektivet, at direktivet 

reelt ikke har skabt den harmonisering og gennemsigtighed af de europæiske kapitalmarkeder, som 

                                                           
1 Herefter benævnt markedsmisbrugsdirektivet. 
2 LBK. nr. 848 af 19/08/2008  
3 European Securities Markets Expert Group 
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var målet med direktivet.4  Kort sagt, så lader det til, at de danske medier har overset det faktum, at 

der er en reel mulighed for, at indholdet af Erhvervsankenævnets afgørelse ikke er i 

overensstemmelse med indholdet af markedsmisbrugsdirektivet. Det er derfor forkert at antage, at 

Erhvervsankenævnets afgørelse har skabt en endelig afklaring.    

Økonomiske modeller antager sædvanligvis, at information er gratis og let 

tilgængelig, hvorfor alle ved alt, og erkender, at de ved det. Med udgangspunkt i sådanne antagelser 

vil en diskussion af offentliggørelsestidspunktet, i relation til den børsretlige 

oplysningsforpligtigelse, være af minimal interesse. Faktisk ville det slet ikke være interessant at 

beskæftige sig med regulering af kapitalmarkedet, da alle værdipapirer automatisk ville reflektere al 

tilgængelig information, hvilket ville være i overensstemmelse med Fama’s hypotese om det 

efficiente marked. Det ville således være nytteløst at beskæftige sig med regulering af 

kapitalmarkedet, da markedet helt automatisk, som følge af informationsefficiensen, ville lede til en 

efficient allokering af samfundets kapitalressourcer.  

Den virkelige verden er dog, som bekendt, langt mere kompliceret. Information er ikke gratis, og 

alle ved ikke alt. Virkelighedens kapitalmarkeder er således fyldt med imperfektioner, hvorfor 

markederne langt fra stemmer med økonomisk teori om det fuldkomne marked.  

Det faktum, at der eksisterer deciderede markedsfejl, betyder at det er i samfundets interesse at 

undersøge, hvordan disse fejl kan undgås og/eller minimeres, sådan at der i fremtiden ikke 

forekommer sådanne samfundsøkonomisk utilfredsstillende situationer, hvor ressourcerne ikke 

allokeres derhen, hvor de gør mest nytte. De sidste 20 år har kapitalmarkedet derfor været genstand 

for en mere og mere intens regulering, særligt på EU-niveau, hvor fokus har været på at sikre 

ordentlig gennemsigtighed på markedet og en stærk investorbeskyttelse.  

Det er imidlertid forbløffende, hvor lidt fokus der har været på at efterprøve denne regulering rent 

videnskabeligt. Der er således ikke mange undersøgelser, der har analyseret, hvilken effekt denne 

regulering har haft i forhold til efficiensniveauet på de finansielle markeder.  

Det er i lyset af ovenstående betragtninger, at det er fundet interessant at strukturere nærværende 

afhandling omkring en analyse af den børsretlige oplysningsforpligtigelse. Hensigten med 

afhandlingen er, mere præcist, at analysere og vurdere, hvorvidt gældende ret, i Danmark, kan 

                                                           
4 ‘European Securities Markets Expert Group, (2007, 6-7)’ 
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karakteriseres som en Kaldor Hicks efficient retstilstand. Analysen forekommer at være interessant, 

for det første, fordi der fortsat er usikkerhed om, hvad der reelt er gældende ret i Danmark, i forhold 

til tidspunktet for offentliggørelse af intern viden, og, for det andet, fordi analysen kan danne 

grobund for fremtidig lovgivning på området. Er den nuværende retstilstand således ikke efficient, 

taler det for, at der bør foretages en lovændring, mens det modsatte er tilfældet, hvis retstilstanden 

faktisk kan betegnes som værende efficient.  

1.2. – Problemformulering 

Det overordnede spørgsmål, som ønskes besvaret med denne afhandling:  

- I hvilket omfang kan gældende ret i Danmark, i relation til den børsretlige oplysningsforpligtigelse, 

karakteriseres som en Kaldor-Hicks efficient retstilstand?  

 

Dette problem vil blive behandlet ved hjælp af følgende underspørgsmål 

a) Hvad er gældende ret i relation til markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 1? 

b) Hvad er gældende ret i relation til værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1? 

c) I hvilket omfang er dansk ret, i relation til den børsretlige oplysningsforpligtigelse, i 

overensstemmelse med EU-retten? 

d) Hvorfor bliver den børsretlige oplysningsforpligtigelse, i nærværende afhandling, analyseret og 

vurderet på baggrund af Kaldor-Hicks kriteriet? 

e) Hvordan kan den børsretlige oplysningsforpligtigelse bidrage til et øget efficiensniveau på det 

finansielle marked? og 

f) I hvilket omfang fordrer den nuværende retstilstand, i Danmark, et optimalt niveau af 

offentliggørelse i forhold til at forøge den samlede velfærd i samfundet?    

1.3. - Den anvendte metode i afhandlingen 

Nærværende afhandling bygger på en kombination af den juridiske metode og den retsøkonomiske 

metode.  Der indledes således med en retsdogmatisk analyse, hvor gældende ret, i relation til den 

børsretlige oplysningsforpligtigelse, udledes. Denne analyse er nødvendig, da retstilstanden på 

området fortsat må betegnes som værende uafklaret. Den retsdogmatiske analyse efterfølges af en 

retsøkonomisk analyse, baseret på Eugene Fama’s hypotese om det efficiente kapitalmarked, med 

henblik på at analysere og vurdere, hvorvidt gældende ret kan karakteriseres som en Kaldor-Hicks 

efficient retstilstand. Den metodiske fremgangsmåde er valgt, idet den kan danne grobund for 

fremtidig lovgivning på området.  
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1.3.1. - Den juridiske metode 

I nærværende afhandling vil den juridiske metode bestå af en retsdogmatisk analyse, der har til 

formål at udlede gældende ret i Danmark, i relation til den børsretlige oplysningsforpligtigelse. 

Retsdogmatikken kan, som metode, beskrives som en systematisk og analytisk gennemgang af de 

retskilder, som det må forventes, at en dommer vil lægge til grund i en given sag på det pågældende 

retsområde.5  

Da den børsretlige oplysningsforpligtigelse, i værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, er et resultat af 

den danske implementering af markedsmisbrugsdirektivet, vil den retsdogmatiske analyse 

nødvendigvis komme til at vedrøre danske såvel som EU-retlige retskilder. Årsagen hertil er 

naturligvis, at de danske retskilders indhold er afledt af de EU-retlige, hvorfor de EU-retlige 

retskilder har betydning for, hvordan de danske retskilder skal forstås.  

I analysen af de EU-retlige retskilder vil der blive tage udgangspunkt i markedsmisbrugsdirektivets 

art. 6, stk. 1, der indeholder den generelle oplysningsforpligtigelse samt i direktiv 2003/124/EF6, 

der indeholder en præcisering af såvel den generelle oplysningsforpligtigelse som af begrebet intern 

viden. Da Markedsmisbrugsdirektivet er vedtaget i henhold til Lamfalussyproceduren, vil der 

endvidere blive inddraget fortolkningsbidrag fra EU’s værdipapirtilsynskomité, CESR. CESR’s 

rådgivning til Kommissionen, i forbindelse med udstedelsen af Kommissionens 

gennemførelsesdirektiv7, samt komiteens vejledninger fra henholdsvist juli 20078 og oktober 20089 

vil således blive inddraget i analysen af gældende ret. Da en forståelse for selve 

Lamfalussyproceduren er nødvendig for at forstå hvilken retskildeværdi, de i afhandlingen 

behandlede retsakter har, vil der forud for den retsdogmatiske analyse blive redegjort for 

Lamfalussyproceduren og dens grundlæggende struktur.   

Analysen af de danske retskilder vil efterfølgende blive struktureret omkring de tre niveauer, 

hvormed EU-retsakter implementeres i dansk ret, nemlig lovniveau, administrativtniveau og 

domstolsniveau.  

Analysen på lovniveau vil tage udgangspunkt i værdipapirhandelsloven. Værdipapirhandelsloven er 

interessant, idet markedsmisbrugsdirektivet og bestemmelserne vedr. intern viden i Kommissionens 

                                                           
5 ’Østergaard, Kim, (2003, 276)’ 
6 Herefter benævnt Kommissionens gennemførelsesdirektiv. 
7 Referencenummer: CESR/02-089d. Herefter benævnt decemberrapporten. 
8 Referencenummer: CESR/06-562b. Herefter benævnt julivejledningen. 
9 Referencenummer: CESR/08-717. Herefter benævnt oktobervejledningen. 
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gennemførelsesdirektiv er gennemført direkte i værdipapirhandelsloven. Der er således ikke udstedt 

regler om den generelle oplysningsforpligtigelse på bekendtgørelsesniveau. Analysen vil blive 

struktureret omkring § 27, stk. 1, der indeholder den generelle oplysningsforpligtigelse, § 34, stk. 2, 

der indeholder definitionen af begrebet intern viden, samt de relevante forarbejder til 

bestemmelserne. Forarbejderne inddrages, da danske domstole i udpræget grad benytter subjektiv 

formålsfortolkning, når de udleder gældende ret.  

Analysen af den administrative praksis vil dernæst blive struktureret omkring Finanstilsynets notat 

af 19. april 2007 samt Erhvervsankenævnets afgørelse af 11. september 200810.  

Den retsdogmatiske analyse afsluttes med en diskussion af, i hvilket omfang dansk ret er 

implementeret korrekt, dvs. hvorvidt dansk ret, i relation til den børsretlige oplysningsforpligtigelse, 

er i overensstemmelse med EU-retten. Denne diskussion er interessant, idet en eventuel 

uoverensstemmelse mellem EU-retten og dansk ret, på længere sigt, kan have indflydelse på, 

hvordan retstilstanden i Danmark kommer til at se ud.  

1.3.2. - Den retsøkonomisk metode    

Som omtalt ovenfor vil den økonomiske tilgang til afhandlingens problemstilling være af 

retsøkonomisk karakter. Det bliver derfor nødvendigt at definere, hvad der forstås ved retsøkonomi. 

Da man altid skal passe på med at definere specifikke begreber alt for firkantet, vil jeg i denne 

afhandling nøjes med at definere retsøkonomi som værende: 

”Anvendelsen af økonomisk teori på retlige forhold”. 

Retsøkonomi er således ikke en selvstændig økonomisk teori med sin egen metode. Retsøkonomi er 

derimod almindelig økonomisk teori, der benyttes til at belyse og forklare retlige forhold. Helt 

overordnet kan man sige, at retsøkonomiens ambition er at give svaret på, hvorfor vi har fået den 

lovgivning vi har, og hvilke slags retsregler vi bør have?11 Man kan derfor betragte retsøkonomi 

som en juridisk hjælpedisciplin, der benyttes til at systematisere og raffinere det, som jurister 

normalt kalder for godtkøbsbetragtninger eller billighedsbetragtninger.12  

Retsøkonomiske analyser har det samlede samfund som analyseniveau. Retsøkonomer er således 

interesserede i det økonomiske begreb samfundsmæssig velfærd. Maksimal samfundsmæssig 

                                                           
10 Journal nummer: 2007-0012239. 
11 ’Eide, Erling og Stavang, Endre, (2001, 12)’ 
12 ’Riis, Thomas, (1999, 1147)’ 
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velfærd er reelt et efficienskriterium der antages at være opfyldt, når de knappe ressourcer i 

samfundet er allokeret derhen, hvor de tillægges størst værdi.13 Hvis de frie markedsmekanismer 

selv er i stand til at skabe efficiente tilstande, er der, i et retsøkonomisk perspektiv, intet rationale 

for, at statsmagten griber ind og indfører lovregulering. Er markedskræfterne derimod ikke selv i 

stand til at fordre en efficient allokering af samfundets ressourcer, som følge af eksistensen af en 

eller flere markedsfejl, kan der være et rationale i, at statsmagten griber ind og retter fejlen. 

Retsøkonomer ser således retsregler som incitamenter, der kan påvirke markedsaktørerne til at 

handle på bestemte måder. Er lovgivningen udformet optimalt, antages det, at markedsaktørerne har 

incitament til at agere, sådan at samfundsvelfærden maksimeres.  

I nærværende afhandling vil den retsøkonomiske analyse bestå af en kombination af positiv og 

normativ analyse. Den positive analyse vil, med udgangspunkt i Eugene Fama’s hypotese om det 

efficiente kapitalmarked, søge at redegøre for, hvorfor det i visse situationer, som følge af et eller 

flere markedssvigt, kan være velfærdsforøgende at regulere aktørerne på kapitalmarkedet via 

obligatoriske oplysningsforpligtigelser.  

Den positive analyse udføres, eftersom det ikke er muligt at analysere på en retsregels effektivitet, 

hvis ikke man er bevidst om retsreglens grundlæggende formål. Den positive analyse er således 

nødvendig for, at der efterfølgende kan foretages en normativ analyse af gældende ret.  

Den normative analyse vil, med udgangspunkt i Kaldor-Hicks kriteriet, søge at vurdere, i hvilket 

omfang gældende ret i Danmark kan antages at være efficient. Analysen er interessant idet 

statsmagten, på samme måde som markedskræfterne, kan svigte. Lovgiverne er således ikke 

ufejlbarlige, og den lovgivning der indføres er derfor ikke nødvendigvis udformet optimalt.  

Hvorfor det netop er Kaldor-Hicks kriteriet, der benyttes i analysen, og hvad dette kriterium 

nærmere indebærer, vil blive forklaret i indledningen til den retsøkonomiske analyse i 

afhandlingens kapitel 5.  

                                                           
13 ’Riis, Thomas, (1999, 1155)’ 
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1.4. - Afgrænsning 

1.4.1. - Afgrænsning af den retsdogmatiske analyse 

I forhold til de gennemførelsesforanstaltninger der er udstedt i henhold til Lamfalussyproceduren, 

for at gennemføre markedsmisbrugsdirektivet, vil udelukkende direktiv 2003/124/EF blive 

behandlet. Dette direktiv inddrages i analysen, idet det indeholder en præcisering af såvel den 

generelle oplysningsforpligtigelse som af begrebet intern viden. De tre andre 

gennemførelsesforanstaltninger, direktiv 2003/125/EF, direktiv 2004/72/EF og forordning 

2003/2273/EF, gennemgås ikke, da de hverken vedrører tidspunktet for offentliggørelse af intern 

viden eller forståelsen af begrebet intern viden, og derfor ikke kan bidrage til at udfinde gældende 

ret i relation til den børsretlige oplysningsforpligtigelse. 

Af de vejledninger CESR har udstedt, i forhold til forståelsen af markedsmisbrugsdirektivet, på 

niveau 3 i Lamfalussyproceduren, vil udelukkende julivejledningen fra 2007 og 

oktobervejledningen fra 2008 blive behandlet. Vejledningerne inddrages i analysen, idet de 

indeholder komiteens syn på, hvordan begrebet intern viden skal forstås. 

Der afgrænses endvidere fra Lamfalussyprocedurens niveau 4, idet de pågældende regler 

udelukkende vedrører håndhævelse af reglerne fra de andre niveauer. Reglerne fra niveau 4 kan 

derfor ikke bidrage til at udfinde gældende ret i relation til den børsretlige oplysnigsforpligtigelse, 

hvorfor de ikke inddrages i analysen.  

Endelig skal det bemærkes, at MiFID direktivet14 ikke vil blive behandlet, da direktivet primært 

omhandler måden, hvorpå intern viden offentliggøres. Tidspunktet for oplysningsforpligtigelsens 

indtræden samt kravene til hvilken information der skal offentliggøres, er således ikke behandlet i 

direktivet, hvorfor MiFID direktivet ikke kan bidrage til at udfinde gældende ret i Danmark i 

relation til den børsretlige oplysningsforpligtigelse.  

1.4.2. – Afgrænsning af den retsøkonomiske analyse 

Selv om afhandlingens overordnede problemstilling går på, hvorvidt gældende ret kan 

karakteriseres som en Kaldor-Hicks efficient retstilstand, vil det ikke være alle tænkelige scenarier, 

der inddrages i analysen. Afhandlingen tager således ikke stilling til, hvorvidt det reelt er en fordel 

eller en ulempe for samfundet, at der opereres med obligatoriske oplysningsforpligtigelser. Det 

                                                           
14 Direktiv 2004/39EF 
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antages således i afhandlingen, at det ER en fordel at regulere markedet, hvorfor det udelukkende 

diskuteres, hvordan udformningen af oplysningsforpligtigelsen bør være.  

Antagelsen ovenfor er ikke nødvendigvis korrekt. Der findes således en righoldig økonomisk 

litteratur, der argumenterer for det modsatte. Argumentationen går helt overordnet på, at man ikke 

bare kan springe fra en slutning om, at kapitalmarkedet indeholder asymmetrisk information til, at 

der derfor bør indføres obligatoriske oplysningsforpligtigelser.  Det fremføres således, at aktørerne 

på kapitalmarkedet har stærke incitamenter til selv at få markedet til at fungere mellem, på den ene 

side, personer med et opsparingsoverskud og, på den anden side, selskaber med et behov for kapital. 

De virksomheder der besidder gode investeringsprojekter, vil således have incitament til at adskille 

sig fra de virksomheder, der er mindre gode, ved at informere markedet omkring de projekter, som 

virksomheden arbejder med. Troværdigheden af sådanne signaler kan sikres, ved at lade en 

uafhængig tredjepart verificere at virksomheden reelt fremstår i samme stand, som den påstår. Da 

de fleste udstedere på kapitalmarkedet endvidere må betegnes som værende repeat players, og 

derfor har et naturligt incitament til at opføre sig ordentligt, fremstår regulering via obligatoriske 

oplysningsforpligtigelser som værende ligegyldig. Markedsaktørerne har således stærke 

incitamenter til selv at offentliggøre den information, som investorerne har behov for.  

På trods af at betragtningerne i afsnittet ovenfor ikke bare kan afvises, vil afgrænsningen blive 

fastholdt, idet det er vurderet, at den børsretlige oplysningsforpligtigelse er kommet for at blive! Det 

forekommer derfor at være mere interessant at diskutere udformningen af bestemmelsen end 

bestemmelsens grundlæggende berettigelse. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der stadig 

vil blive redegjort for det grundlæggende rationale bag oplysningsforpligtigelsen, da en sådan 

redegørelse er en forudsætning for at kunne foretage en normativ analyse af bestemmelsen. 

Afgrænsningen går således udelukkende på, at der ikke i afhandlingen redegøres for den del af den 

økonomiske litteratur, der argumenterer for, at markedet er bedre stillet, hvis statsmagten undlader 

intervention.               

Afhandlingen er derudover begrænset til udelukkende at beskæftige sig med den del af 

kapitalmarkedet, der vedrører handel med aktier på en fondsbørs og/eller et tilsvarende reguleret 

marked. Denne afgrænsning er en konsekvens af at den børsretlige oplysningsforpligtigelse, i 

henhold til markedsmisbrugsdirektivets art. 9, og værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., 

udelukkende omfatter værdipapirhandel på regulerede markeder.  



 

13 
 

 

 1.5. - Afhandlingens struktur 

I kapitel 1 præsenteres afhandlingens tværfaglige problemstilling. Kapitlet indeholder 

en introduktion til emnet, en problemformulering, et metodeafsnit, en afgrænsning samt en 

disposition over fremgangsmåden i afhandlingen.  

Afsnit I – Den retsdogmatiske analyse  

I Kapitel 2 vil de EU-retlige retsakter, der regulerer den generelle 

oplysningsforpligtigelse, blive behandlet. Denne fremgangsmåde er en konsekvens af at dansk 

børsret, i udpræget grad, er afledt og påvirket af EU-retlig regulering. Det skulle således gerne lette 

læserens indsigt i emnet, at de EU-retlige retskilder gennemgås før de danske.  

I kapitel 3 gennemgås de danske retskilder. Analysen vil blive struktureret omkring de 

tre implementeringsniveauer, hvormed EU-retsakter implementeres i dansk ret, nemlig lovniveau, 

administrativtniveau og domstolsniveau.  

I kapitel 4 redegøres for, i hvilket omfang dansk ret er i overensstemmelse med EU-

retten.   

Afsnit II – Den retsøkonomiske analyse 

I kapitel 5 redegøres for de helt overordnede retsøkonomiske analyseværktøjer 

samfundsmæssig velfærd og efficiens. I den sammenhæng forklares det endvidere, hvorfor Kaldor-

Hicks kriteriet er valgt som efficienskriterium i nærværende afhandling.  

I kapitel 6 gives en generel beskrivelse af kapitalmarkedets formål, ligesom der 

redegøres for, hvorfor det er i samfundets interesse, at dette marked fungerer efficient. Kapitlet 

redegør afslutningsvist for, hvordan obligatoriske oplysningsforpligtigelser kan bidrage til at øge 

markedsefficiensen og derigennem velfærdsniveauet i Danmark.  

I kapitel 7 udføres der, på baggrund af analyserne i kapitlerne 2-6, en normativ 

analyse af, i hvilket omfang gældende ret i Danmark kan karakteriseres som en Kaldor-Hicks 

efficient retstilstand.  

Afsnit III - Konklusion 

 I kapitel 8 gives der en konklusion som sammenfatter analysens resultater.    
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Afsnit I – Den retsdogmatiske analyse 

Kap 2 – De EU-retlige retskilder 

I henhold til art. 14 i EF-traktaten varetager Fællesskabet de foranstaltninger, der er nødvendige for, 

at der gradvist kan oprettes et indre marked, forstået som et område uden indre grænser med fri 

bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Et vigtigt led i skabelsen at det indre 

marked er, at de europæiske kapitalmarkeder fungerer gnidningsløst og, at offentligheden har tillid 

til markederne. Fællesskabet har derfor, med hjemmel i art. 95 EF, udstedt adskillige direktiver og 

forordninger, på børs- og kapitalmarkedsrettens område, med henblik på at sikre 

markedsintegriteten.  

Som et vigtigt led i etableringen af et effektivt indre marked for finansielle tjenester vedtog EU, i 

2003, markedsmisbrugsdirektivet. Markedsmisbrugsdirektivet var et af de første direktiver, der blev 

gennemført i henhold til den såkaldte Lamfalussyprocedure. Da en forståelse for selve 

lamfalussyproceduren er nødvendig for at forstå sammenhængen i mellem de EU retsakter, der 

gennemgås i afhandlingen, vil proceduren blive gennemgået mere detaljeret nedenfor.  

2.1. - Lovgivningsproceduren på det finansielle område - Lamfalussyproceduren  

Lamfalussyproceduren15 er en ny lovgivningsprocedure, der kan benyttes på det finansielle område. 

Da Lamfalussyproceduren er en variant af komitologiproceduren, skal denne indledningsvist 

forklares. 

2.1.1. – Komitologi 

Komitologiproceduren blev oprindeligt udviklet med henblik på at øge tempoet i 

beslutningsprocessen, i relation til vedtagelse af retsakter med en høj grad at detaljering.16 Processen 

er i dag hjemlet i EF-traktatens art. 202, der bestemmer: 

”For at sikre virkeliggørelsen af de i denne traktat opstillede mål og på de deri fastsatte vilkår skal Rådet:… 

- I de retsakter, det vedtager, tildele Kommissionen beføjelser til at gennemføre de af Rådet 

udfærdigede forskrifter. Rådet kan opstille visse nærmere vilkår for udøvelsen af disse beføjelser.17 

                                                           
15 Lamfalussyproceduren bygger på anbefalingerne i en vismandsrapport fra 2001, udarbejdet af The Comittee of Wise 
men, på vegne af EU-Kommissionen. Jf. The Comittee of Wise men, (2001). 
16 ‘Andersen, Lennart Lynge, mfl., (2007, 171)’   
17 Rådet har i afgørelse 1999/468/EF fastsat de nærmere vilkår for, hvordan komitologiproceduren skal forvaltes. 
Afgørelsen blev i 2006 opdateret, med Rådets afgørelse 2006/512/EF. 
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Rådet kan ligeledes i særlige tilfælde forbeholde sig retten til selv direkte at udøve 

gennemførelsesbeføjelser...” 

Rådet skal altså, for at sikre de i traktaten fastsatte mål, delegere dele af sin lovgivningskompetence 

til Kommissionen, sådan at Kommissionen bliver beføjet til at udstede deciderede 

gennemførelsesregler til allerede eksisterende basisretsakter. I forbindelse med Kommissionens 

udarbejdelse af disse gennemførelsesforanstaltninger bistås Kommissionen af en lang række 

ekspertkomiteer, hvis formål er at rådgive Kommissionen. Denne arbejdsfordeling har til formål at 

øge hastigheden, hvormed nye retsakter vedtages, idet politikkerne, i Rådet, kan nøjes med at blive 

enige om nogle helt overordnede principper og målsætninger, hvorfor de ikke skal bruge tid på at 

diskutere og udforme kompliceret lovgivning. 

Komitologiproceduren kan betegnes som en lovgivningsprocedure bestående af to niveauer, nemlig 

grundprincipper og gennemførelsesforanstaltninger. Modsat Komitologiproceduren består 

Lamfalussyproceduren af hele 4 beslutningsniveauer. Da niveauerne 1 og 2 i Lamfalussyproceduren 

er de samme som dem, der findes i komitologiproceduren, betragter man Lamfalussyproceduren 

som en variant af komitologiproceduren.  

I afsnittene nedenfor gennemgås de 4 niveauer i Lamfalussyproceduren. I gennemgangen af de 4 

niveauer vil der blive relateret til de EU retsakter, der gennemgås senere i afhandlingen. 

Gennemgangen skal gerne lette læserens forståelse for, hvilken retskildeværdi de forskellige 

retsakter har, når de behandles i senere afsnit.  

2.1.2. – Grundprincipper (Niveau 1) 

Første niveau i Lamfalussyproceduren består af rammeregulering via direktiver og/eller 

forordninger. Disse retsakter indeholder udelukkende generelle principper og målsætninger og de 

vedtages på sædvanlig vis, efter den fælles beslutningsprocedure i art. 251 EF, det vil sige på 

forslag fra Kommissionen og med vedtagelse af Rådet og Europa-Parlamentet i fællesskab. Det er 

på dette niveau at markedsmisbrugsdirektivet er vedtaget.  

Det er endvidere på dette niveau, at Rådet fastsætter de nærmere vilkår for Kommissionens 

udøvelse af de gennemførelsesbeføjelser, som Rådet tildeler Kommissionen. I 
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markedsmisbrugsdirektivets tilfælde findes disse vilkår i art. 17, der henviser til Rådets afgørelse 

1999/468/EF.18   

2.1.3. – Gennemførelsesforanstaltninger (Niveau 2) 

Andet niveau i beslutningsproceduren omfatter, som tidligere nævnt, etableringen af 

ekspertkomiteer der skal rådgive Kommissionen. På værdipapirområdet bistås Kommissionen af 

EU Securities Comittee19(ESC) og EU Securities Regulators Comittee (CESR)20.  

De to komiteer har til opgave at medvirke i forbindelse med Kommissionens fastlæggelse af 

detaljerede gennemførelsesregler til udfyldning af retsakterne fra niveau 1. I praksis foregår det 

sådan, at Kommissionen spørger CESR til råds om, hvordan gennemførelsesforanstaltningerne bør 

udformes. CESR forhører sig i den forbindelse hos markedsdeltagerne og udformer, på baggrund af 

deres tilbagemeldinger, sin rådgivning til Kommissionen. Kommissionen udformer herefter et 

decideret gennemførelsesdirektiv, som ESC skal tage stilling til. Godkender ESC 

gennemførelsesdirektivet kan Kommissionen gennemføre direktivet, hvorved direktivet får status af 

sekundær EU-ret.  

På beslutningsniveau 2 i Lamfalussyproceduren har Kommissionen vedtaget 3 direktiver og 1 

forordning, hvis formål er at gennemføre og udfylde markedsmisbrugsdirektivets bestemmelser. Af 

de fire retsakter er direktiv 2003/124/EF særlig interessant, i forhold denne afhandling, idet 

direktivet indeholder definitionen af begrebet intern viden samt præciserer den generelle 

oplysningsforpligtigelse. 

EF-Domstolen har endnu ikke taget stilling til retskildeværdien af CESR’s rådgivning på niveau 2. 

Mens EF-Domstolen holder fast i princippet om objektiv formålsfortolkning, når den fortolker på 

primær fællesskabsret, så er praksis knap så entydig, når det kommer til fortolkning af sekundære 

retsakter. Således kan der spores en tendens til at EF-Domstolen, i videre omfang end tidligere, 

inddrager forskellige typer af forarbejder, når den fortolker på sekundær EU-ret21. Det vil derfor 

                                                           
18 Kommissionens gennemførelsesbeføjelser er i markedsmisbrugsdirektivet underlagt forskriftsproceduren. Efter 
gennemførelsen af Markedsmisbrugsdirektivet, i 2003, har Rådet truffet afgørelse 2006/512/EF, der opdaterer Rådets 
afgørelse 1999/468/EF. Opdateringen af Rådets afgørelse har primært haft til formål at indføre en ordning, hvorefter 
Europa-Parlamentet og Rådet i fremtiden vil kunne bremse Kommissionens gennemførelsesforanstaltninger, hvis de 
ikke er tilfredse med det konkrete udkast. Man har derfor indført en ny procedure benævnt ”forskriftsprocedure med 
kontrol”. På tidspunktet for vedtagelsen af markedsmisbrugsdirektivet havde Europa-Parlamentet og Rådet imidlertid 
ikke en sådan kontrolmulighed. 
19 EU’s værdipapirkomité. 
20 EU’s værdipapirtilsynskomité. 
21 ’Nielsen, Ruth, (2002, 162)’  
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ikke være overraskende, hvis CESR’s rådgivning, på niveau 2, vil blive benyttet som 

fortolkningsbidrag, i situationer hvor gennemførelsesdirektivets ordlyd er uklar.22 Derimod vil 

rådgivningen ikke kunne benyttes til at udfylde direktivet, ligesom rådgivningen ikke kan benyttes 

til at fortolke imod ordlyden af direktivet, da en sådan fortolkning ville tildele CESR en større 

kompetence, end hvad komiteen reelt er blevet tildelt, hvilket ville stride imod legalitetsprincippet.   

2.1.4. – Samarbejde (Niveau 3) 

Tredje niveau i beslutningsproceduren skal sikre at der i medlemsstaterne sker en fælles og ensartet 

implementering af de direktiver, der er udstedt med hjemmel i niveauerne 1 og 2. Rent praktisk 

foregår det sådan at CESR, på eget initiativ, udarbejder vejledninger om, hvordan reglerne fra 

niveau 1 og 2 skal forstås. I forhold til denne afhandling er det interessant at CESR d. 17. juli 2007 

udstedte en vejledning i, hvordan visse af markedsmisbrugsdirektivets bestemmelser skal forstås.23 

Vejledningen er interessant, da den behandler begrebet intern viden ganske indgående. CESR’s 

vejledning fra oktober 2008 er ligeledes af en vis interesse, da den præciserer julivejledningens 

indhold, for så vidt angår betydningen af rygter i markedet.24   

Vejledninger fra CESR har ikke karakter af egentlig EU-lovgivning, hvorfor der ikke er behov for 

implementering heraf i national ret. Det er derfor tvivlsomt, hvilken retskildemæssig værdi, om 

nogen, disse vejledninger har. Det kan dog argumenteres, at vejledningerne bør sidestilles med 

henstillinger og udtalelser, som disse begreber er defineret i art. 249 EF.  

Da en fortolkning, der sidestiller CESR’s vejledninger med egentlige henstillinger, ikke gør 

vejledningerne bindende for modtagerne, kan vejledningerne under alle omstændigheder kun 

betegnes som soft law. EF-Domstolen fortolker imidlertid på både bindende og ikke bindende 

retsakter, når den træffer sine afgørelser25, og vejledningerne fra CESR kan derfor få 

fortolkningsmæssig betydning, når EF-Domstolen fortolker på bindende retsakter udstedt på niveau 

1 og 2 i Lamfalussyproceduren.  

2.1.5. – Håndhævelse (Niveau 4) 

Niveau fire i Lamfalussyproceduren skal sikre, at Kommissionen overvåger, at medlemsstaterne 

agerer i overensstemmelse med EU-lovgivningen, samt at Kommissionen tager skridt til at 

sanktionere medlemsstater, der ikke overholder deres forpligtigelser.     

                                                           
22 ’Nielsen, Ruth. (2002, 162)’ 
23 Julivejledningen (CESR/06-562b).  
24 Oktobervejledningen (CESR/08-717). 
25 ’Nielsen, Ruth, (2002, 68)’ 
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2.2. Markedsmisbrugsdirektivet 

Af betragtning nr. 2 i præamblen til markedsmisbrugsdirektivet fremgår følgende:  

”Et integreret og effektivt finansmarked forudsætter markedsintegritet. Det er en betingelse for økonomisk 

vækst og velstand, at værdipapirmarkedet fungerer gnidningsløst, og at offentligheden har tillid til markedet. 

Markedsmisbrug skader finansmarkedernes integritet og offentlighedens tillid til værdipapirer og derivater” 

Da markedsmisbrug skader markedsintegriteten og offentlighedens tillid til værdipapirer, og derfor 

er en hindring for etableringen af et integreret og effektivt indre marked for finansielle tjenester, har 

man på EU niveau valgt at lovgive imod sådanne forhold.  

Hovedsageligt kan man sige, at der findes tre former for retlig intervention til modvirkning af 

markedsmisbrug, nemlig oplysningsforpligtigelser, forbud mod udnyttelse af 

informationsasymmetrier (dvs. forbud mod insiderhandel) og forbud mod misinformation af 

markedet (dvs. forbud mod kursmanipulation)26. Disse tre reguleringsformer genfindes alle i EU’s 

markedsmisbrugsdirektiv.  

Forbuddene mod kursmanipulation og insiderhandel er markedsmisbrugsdirektivets egentlige 

hovedbestemmelser. Direktivets art. 6, der indeholder den generelle oplysningsforpligtigelse, er en 

bestemmelse af mere præventiv karakter, der skal supplere de to forbudsbestemmelser. Formålet 

med bestemmelsen er at sikre investorerne et højt informationsniveau via hurtig og korrekt 

offentliggørelse af intern viden.  

Inden den retsdogmatiske analyse påbegyndes skal det nævnes, at bestemmelserne i 

markedsmisbrugsdirektivet udelukkende finder anvendelse på finansielle instrumenter27, for så vidt 

de er optaget til notering på et reguleret marked28 jf. direktivets art. 9. 

                                                           
26 ’Hansen, Jesper Lau, (2001, 109)’ 
27 Et finansielt instrument defineres i markedsmisbrugsdirektivets art 1, stk. 3. Definitionen er bred og omfatter en 
lang række af finansielle instrumenter, herunder aktier.   
28 Markedsmisbrugsdirektivets art 1, stk. 4, definerer et reguleret marked som værende et marked, som defineret i 
artikel 1, stk. 1, nr. 13, i direktiv 93/22/EØF om investeringsservice. Et reguleret marked er karakteriseret ved, at der 
på markedet handles med de i direktivet definerede finansielle instrumenter, at markedet fungerer regelmæssigt, og 
at de kompetente myndigheder har opstillet regler for markedets funktion og for adgangen til markedet. Udover de 
ovenfor nævnte krav skal et marked, for at opfylde direktivets definition af et reguleret marked, være optaget på en af 
medlemsstaten opstillet liste. Hvis en medlemsstat ikke ønsker at et bestemt marked skal være omfattet af direktivets 
bestemmelser, undlader medlemsstaten blot at notere markedet på denne liste. Valget kan foretages helt 
diskretionært af den enkelte medlemsstat. Jf. ’Werlauff, Erik og Schaumburg-Müller, Peer. (2008, 37)’ 
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 2.2.1. - Definition af begrebet intern viden 
Art. 6, stk. 1, i markedsmisbrugsdirektivet indeholder en pligt for udstedere til at offentliggøre 

intern viden. Begrebet intern viden hænger derfor uløseligt samme med selve 

oplysningsforpligtigelsen.  Da en manglende forståelse for markedsmisbrugsdirektivets definition af 

intern viden kan lede til en forkert forståelse af selve oplysningsforpligtigelsen, i art. 6, stk. 1, vil 

direktivets definition af intern viden blive underlagt særskilt behandling i dette afsnit.   

2.2.1.1. – Definitionen i Markedsmisbrugsdirektivet (niveau 1) 

Begrebet intern viden defineres i markedsmisbrugsdirektivets art. 1, nr. 1, afsnit 1, som: 

Specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører en eller flere udstedere 

af finansielle instrumenter, og som, hvis den blev offentliggjort, mærkbart ville kunne påvirke kursen på 

disse finansielle instrumenter eller på de afledede finansielle instrumenter.  

Definitionen af intern viden består således af 4 elementer, der alle skal være til stede. Det drejer sig 

om; 

1) Specifik viden, 

2) Som ikke er blevet offentliggjort, 

3) Som direkte eller indirekte vedrører en eller flere udstedere, og 

4) Som hvis den blev offentliggjort mærkbart ville kunne påvirke kursen.  

2.2.1.2. – Præciseringen i Kommissionens gennemførelsesdirektiv (Niveau 2) 

Kommissionens gennemførelsesdirektiv præciserer i art. 1, hvad der skal forstås ved intern viden i 

markedsmisbrugsdirektivets forstand. Præciseringen forklarer for det første, hvad der skal forstås 

ved begrebet specifik viden og for det andet, hvad der skal forstås ved en mærkbar kursændring.   

Gennemførelsesdirektivets art. 1, stk. 1, bestemmer, at oplysninger skal betragtes som specifik 

viden: 

”Hvis de angiver en række forhold, der foreligger eller med rimelighed kan forventes at komme til at 

foreligge, eller en begivenhed, der er indtrådt eller med rimelighed kan forventes at indtræde, og hvis de er 

tilstrækkelig præcise til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de pågældende forholds eller den 

pågældende begivenheds indvirkning på kurserne på de finansielle instrumenter eller de afledte finansielle 

instrumenter.” 
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Art. 1, stk. 1, bestemmer således, at begrebet specifik viden både omfatter finale og ikke finale 

forhold. Begrebet kan derfor både rumme forhold, som har materialiseret sig og forhold, som endnu 

ikke har fundet sted, men som med en vis sandsynlighed vil materialisere sig i fremtiden. Hvorvidt 

forholdet reelt materialiserer sig har derimod ingen selvstændig betydning. Et forhandlingsforløb 

kan derfor godt udgøre intern viden, selvom forhandlingen i sidste ende bryder sammen.29   

Gennemførelsesdirektivets art. 1, stk. 2, bestemmer videre at viden, som hvis den blev 

offentliggjort, mærkbart ville kunne påvirke kursen på de finansielle instrumenter, skal forstås som: 

”viden, som en fornuftig investor sandsynligvis vil benytte som en del af grundlaget for sine 

investeringsbeslutninger.” 

En fornuftig investor skal forstås som en investor, der tænker og handler rationelt.30  

2.2.1.3. - CESR’s fortolkning af begrebet (Niveau 3) 

CESR’s vejledninger fra juli 2007 og oktober 2008 er interessante, da de indeholder komiteens syn 

på begrebet intern viden. Vejledningerne præciserer, på samme måde som Kommissionens 

gennemførelsesdirektiv, særligt begreberne specifik viden og en mærkbar kursændring.  

2.2.1.3.1. – Specifik viden 

CESR’s vurdering er, at spørgsmålet om hvornår en given oplysning er specifik nok til at falde ind 

under begrebet intern viden, må vurderes fra sag til sag og ud fra de konkrete omstændigheder. 

Er der tale om forhold, der har materialiseret sig, skal disse forhold være håndfaste og objektivt 

konstaterbare, det vil sige der skal være tale om kendsgerninger. Er der modsat tale om et forhold, 

der endnu ikke har materialiseret sig, er det springende punkt i vurderingen, hvorvidt forholdet, ud 

fra den tilgængelige information, ex-ante, sandsynligvis må antages at komme til at foreligge.  

Uanset om forholdet har materialiseret sig eller ej er det CESR’s opfattelse, at ubegrundede rygter 

og rene spekulationer, der ikke bygger på konkret viden, ikke er at betragte som specifik 

information, og derfor ikke kan defineres som værende intern viden. En virksomhed vil derfor 

aldrig være forpligtiget til at kommentere på rygter i dagspressen, der er helt uden hold i 

virkeligheden.31 Hvis rygterne imidlertid taler sandt, vil virksomheden, alt afhængig af om 

                                                           
29 Jf. Side 8 i CESR’s Decemberrapport.  
30 Jf. Side 10 i CESR’s Decemberrapport. 
31 Jf. punkt 1.5. i Julivejledningen. 
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tidspunktet for offentliggørelse af intern viden er indetrådt, være forpligtiget til at kommentere på 

rygterne. I den sammenhæng er det underordnet, hvorfra oplysningerne stammer, blot de er så 

præcise, at det må formodes, at der har været en lækage.32 

Det er derudover væsentligt at være opmærksom på, at CESR er af den opfattelse, at når 

oplysninger vedrører en proces, eksempelvis et forhandlingsforløb, da kan hvert enkelt trin i 

forhandlingen godt udgøre specifikke oplysninger og derfor være intern viden, selv om hele 

forhandlingsforløbet, samlet set, endnu ikke kan betegnes som specifikke oplysninger.33  

Endelig er det CESR’s opfattelse, at oplysninger skal være så præcise, at der kan drages en 

konklusion i forhold til forholdets sandsynlige indvirkning på kursdannelsen på det finansielle 

instrument. Sådanne oplysninger behøver imidlertid ikke at være af omfattende karakter. CESR 

udtaler således følgende: 

“An approach to a target company about a takeover bid can be considered as precise information even 

though the bidder had not yet decided the price. Similarly, a piece of information could be considered as 

precise even if it refers to matters or events that could be alternatives. For example, the fact that a company 

was proposing to launch a takeover bid for one or other of two companies could be considered as precise 

even though the bidding company had not finally decided which would be its target”34 

2.2.1.3.2. – En mærkbar kursændring 

CESR mener, at potentielle insidere kontinuerligt skal foretage en vurdering af, hvorvidt den 

information de er i besiddelse af, vil kunne have en mærkbar effekt på kursdannelsen, hvis den blev 

offentliggjort. Denne vurdering er essentielt et spørgsmål om sandsynlighed. Det er klart, at den 

blotte sandsynlighed for at kursen vil blive påvirket, ikke er nok til at klassificere information som 

intern viden, mens det modsat heller ikke kan kræves, at sandsynligheden for en kurspåvirkning er 

grænsende til det sikre.  

Det er CESR’s opfattelse at insideren, i sin vurdering, må holde den pågældende information op 

mod alle andre markedsvariable, som kan påvirke kursen på det finansielle instrument. Hvis 

insideren da, ex-ante, på baggrund af en analyse af alle relevante markedsvariable, med en vis 

                                                           
32 Jf. punkt 3.6 i Oktobervejledningen. 
33 Jf. punkt 1.6 i Julivejledningen. 
34 Jf. punkt 1.7 i Julivejledningen. 
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sandsynlighed kan konkludere, at den pågældende information vil påvirke kursen mærkbart, da er 

informationen at betragte som intern viden i direktivets forstand.  

Da vurderingen foretages ex-ante, har det ingen betydning, hvorvidt informationen reelt fører til en 

mærkbar kursændring. 

2.2.2. – Pligten til at offentliggøre intern viden 

2.2.2.1 - Art. 6 i markedsmisbrugsdirektivet (Niveau 1) 

Art. 6, stk. 1, i markedsmisbrugsdirektivet indeholder en forpligtigelse for udstedere til at 

offentliggøre intern viden. Bestemmelsen statuerer at: 

”Medlemsstaterne sikrer at udstedere af finansielle instrumenter hurtigst muligt offentliggør intern 

viden, der direkte vedrører disse udstedere.”  

Art. 6, stk. 2, indeholder en mulighed for udstederne til at udsætte offentliggørelsestidspunktet, når 

dette vel og mærke er indetrådt. Bestemmelsen statuerer: 

”En udsteder kan på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. stk.1, for ikke at skade sine 

berettigede interesser, forudsat at dette ikke vil vildlede offentligheden, og at udstederen kan sikre, at denne 

viden behandles fortroligt. Medlemsstaterne kan kræve, at en udsteder øjeblikkeligt skal underrette den 

kompetente myndighed om sin beslutning om at udsætte offentliggørelsen af intern viden.” 

Retten til at udskyde offentliggørelsestidspunktet fortabes, hvis ikke oplysningerne kan behandles 

med absolut fortrolighed. Opstår der således rygter i dagspressen, der må betegnes som 

sandfærdige, vil udstedervirksomheden være tvunget til straks at offentliggøre den interne viden. 

Dette gælder uanset, hvorfra oplysningerne er blevet lækket, og uanset om oplysningerne bygger på 

konkret viden eller er rent gætværk.    

2.2.2.2. – Præcisering i Kommissionens gennemførelsesdirektiv (niveau 2) 

Gennemførelsesdirektivets art. 2, stk. 2, bestemmer at: 

”Medlemsstaterne sikrer, at udstedere anses for at have efterkommet artikel 6, stk.1, første afsnit, i direktiv 

2003/6/EF, når disse umiddelbart efter, at der foreligger en række forhold eller er indtrådt en begivenhed, 

har underrettet offentligheden derom, selv om forholdene eller begivenheden endnu ikke har formaliseret 

sig.” 

Art. 2, stk. 2, indeholder essentielt to led. Første led bestemmer, at oplysningsforpligtigelsen i 

markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 1, skal anses for overholdt, hvis offentliggørelse er sket 
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umiddelbart efter, at der foreligger en række forhold eller er indtrådt en begivenhed. Første led har 

altså fokus på forhold, som allerede har materialiseret sig. Dette udgangspunkt bliver strammet op i 

sidste led, hvor det anføres, at offentliggørelse skal finde sted, når begivenheden er sket, selv om 

forholdet endnu ikke har formaliseret sig.  

Mens definitionen i gennemførelsesdirektivets art. 1, stk. 1, om intern viden, indeholder både finale 

og ikke- finale forhold, så indeholder definitionen i art. 2, stk. 2, om udsteders oplysningspligt, 

umiddelbart kun finale forhold. Havde det været lovgivers intention, at både finale og ikke- finale 

forhold skulle være omfattet af oplysningsforpligtigelsen, ville det have været logisk, om lovgiver 

havde benyttet den samme definition i art. 2, stk. 2, som den der blev benyttet i art. 1, stk. 1, nemlig: 

”en række forhold, der foreligger eller med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge, eller en 

begivenhed, der er indtrådt eller med rimelighed kan forventes at indtræde…”. 

De ikke- finale forhold i definitionen af intern viden, der er fremhævet i teksten ovenfor, er 

imidlertid ikke medtaget i definitionen af oplysningsforpligtigelsen i art. 2, stk. 2, hvilket 

umiddelbart må betragtes som, at oplysningsforpligtigelsen kun skal angå forhold, der har fundet 

sted. 

Dette synspunkt støttes af ordlyden af gennemførelsesdirektivets art. 2, stk. 3, der vedrører 

udstedernes korrektionspligt i forhold til ændringer i allerede offentliggjort intern viden. 

Bestemmelsen statuerer at: 

”Eventuelle ændringer i allerede offentliggjort intern viden offentliggøres umiddelbart efter, at disse 

ændringer er indtrådt, gennem den samme kanal, som blev anvendt til offentliggørelse af den oprindelige 

viden.” 

Art. 2, stk. 3, bestemmer altså, at korrektionspligten først indtræder umiddelbart efter, at 

ændringerne har materialiseret sig. 

Art. 2, stk. 2, må derfor umiddelbart skulle forstås som en realitetsgrundsætning, det vil sige som 

en oplysningsforpligtigelse, der kun omfatter forhold, som allerede har fundet sted. I henhold til en 

sådan realitetsgrundsætning skal offentliggørelse finde sted, når forholdet er en realitet. Ikke før og 

ikke senere. Vedrører forholdet eksempelvis en forhandling, vil forholdet kunne betragtes som en 

realitet, når forhandlingerne nærmer sig det punkt, hvor parterne er sikre på, at der vil blive indgået 

en aftale. Hvorvidt aftalen så formelt er underskrevet mv. har ingen selvstændig betydning.  
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Det er værd at bemærke, at art. 2, stk. 2, synes at knytte oplysningsforpligtigelsen til finale forhold, 

desuagtet at hjælpebegrebet intern viden dækker over både finale og ikke finale forhold. Dette er 

der imidlertid ikke noget underligt i, idet hjælpebegrebet intern viden ligeledes benyttes i relation til 

insiderforbuddet i markedsmisbrugsdirektivets art. 2, hvor det netop er vigtigt, at også ikke- finale 

forhold er omfattet af begrebet. Art. 2, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesdirektiv skal derfor 

umiddelbart forstås sådan, at intern viden godt kan foreligge på et tidspunkt, hvor pligten til at 

offentliggøre denne viden endnu ikke er indtrådt.    

CESR har imidlertid, i forbindelse med Komiteens rådgivning til Kommissionen, på niveau 2 i 

Lamfalussyproceduren, udtalt følgende i decemberrapportens punkt 67: 

”CESR is aware of the fact that, in some cases, it is not in the company’s best interest to disclose 

information at an early stage of, for instance, a negotiation process. However, CESR believes that these 

situations should be included under the exception provided by article 6. (2), because the company will then 

have to ensure confidentiality of the matters not disclosed“. 

Denne udtalelse omhandler de indledende stadier i en forhandlingsproces. CESR udtaler, at sådanne 

ikke- finale forhold kan henføres under udsættelsesmuligheden i markedsmisbrugsdirektivets art. 6, 

stk. 2, fordi selskaberne vil være nødsaget til at sikre oplysningernes fortrolighed. Hermed indikerer 

CESR, indirekte, at Komiteen er af den opfattelse, at visse ikke-finale forhold, så som et indledende 

forhandlingsforløb, kan henføres under oplysningsforpligtigelsen i markedsmisbrugsdirektivets art. 

6, stk. 1. For at kunne henføre information under udsættelsesbestemmelsen i art. 6, stk. 2, må 

informationen jo nødvendigvis allerede være under selve oplysningsforpligtigelsen i art. 6, stk. 1.  

Punkt 67 i CESR’s decemberrapport støtter derfor ikke opfattelsen af, at 

markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 1, skal forstås som en realitetsgrundsætning. Punkt 67 

indikerer derimod, at oplysningspligten i art. 6, stk. 1, allerede indtræder på det tidspunkt, hvor 

informationen kan betragtes som værende intern viden. 

Synspunktet om at oplysningsforpligtigelsen i art. 6, stk. 1, skal omfatte både finale og ikke- finale 

forhold støttes af ordlyden i art. 3, stk. 1, a, i Kommissionens gennemførelsesdirektiv. 

Gennemførelsesdirektivets art. 3 præciserer, hvad der skal forstås ved en berettiget interesse i at 

udsætte offentliggørelse efter art. 6, stk. 2, i markedsmisbrugsdirektivet. Bestemmelsen statuerer 

bl.a. følgende: 
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”Ved anvendelsen af artikel 6, stk.2, i direktiv 2003/6/EF kan berettigede interesser især vedrøre følgende 

forhold, som ikke udgør en udtømmende liste: 

a) Igangværende forhandlinger eller tilsvarende forhold, hvor offentliggørelse vil kunne påvirke disse 

forhandlingers udfald eller normale forløb…” 

Gennemførelsesdirektivets art. 3, stk. 1, a, bestemmer således, at offentliggørelse af informationer 

vedrørende igangværende forhandlinger kan udsættes, hvilket indirekte er en anerkendelse af, at 

sådanne forhandlinger definitivt kan være omfattet af oplysningsforpligtigelsen i art. 6, stk. 1, i 

markedsmisbrugsdirektivet. 

Samlet set må det konstateres, at gennemførelsesdirektivets art. 2, stk. 2, synes at være udtryk for en 

realitetsgrundsætning, hvorefter offentliggørelse kun skal ske, når det forhold eller den begivenhed, 

som den interne viden omhandler, må antages at være blevet en realitet. Gennemførelsesdirektivets 

art. 3, stk. 1, a, indeholder imidlertid visse ikke- finale forhold, hvilket indirekte må antages at 

betyde, at oplysningsforpligtigelsen ikke kan være udtryk for en realitetsgrundsætning. Forståelsen 

af den EU-retlige forpligtigelse til at offentliggøre intern viden er derfor usikker, idet de to 

retsregler modsiger hinanden. 

Da usikkerheden vedrørende oplysningsforpligtigelsen bygger på en modsigelse mellem to 

retsregler, bliver det et fortolkningsproblem at finde frem til, hvilken regel der skal gå forud for den 

anden. Normalt løser man sådanne fortolkningsproblemer med udgangspunkt i tre forskellige 

fortolkningsprincipper, nemlig Lex superior, Lex posterior og Lex specialis.35 Da både art. 2, stk. 2, 

og art. 3, stk. 1, a, er indeholdt i Kommissionens gennemførelsesdirektiv, kan hverken Lex superior 

eller Lex posterior bidrage til en løsning. Valget mellem de to retsregler må derfor afgøres ud fra 

Lex specialis princippet. Lex specialis princippet indebærer, at en specialregel går forud for en 

generelregel, hvorfor det normalt er oplagt, at undtagelser går forud for hovedregler.36 I relation til 

nærværende diskussion må art. 6, stk. 1, derfor skulle forstås i overensstemmelse med indholdet af 

art. 6, stk. 2, og ikke omvendt, hvorfor art. 6, stk. 1, ikke kan antages at være udtryk for en 

realitetsgrundsætning.  

Erik Werlauff og Jesper Lau Hansen har, modsat konklusionen lige ovenfor, argumenteret for at der 

er flest forhold der taler for, at markedsmisbrugsdirektivets oplysningsforpligtigelse skal forstås 

                                                           
35 ’Nielsen, Ruth, (2002, 152)’ 
36 ’Nielsen, Ruth, (2002, 156)’ 
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som en realitetsgrundsætning.37 Argumentet er bl.a., at CESR har misforstået formålet med art. 6, 

stk. 2. Forfatterne argumenterer således at:  

”CESR fejlagtigt vil henføre ikke- finale forhold under udsættelsesmuligheden, fordi komiteen vil sikre, at 

udstederne har pligt til at bevare oplysningernes fortrolighed. Pligten til at holde intern viden fortrolig 

følger imidlertid allerede af markedsmisbrugsdirektivets art 3 a, der knytter sig til insiderforbuddet.”  

Forfatterne påpeger endvidere at: 

”udsættelsesadgangen efter art 6(2) skal ikke anvendes til at sikre fortroligheden af intern viden, men til at 

give udstederen mulighed for at udsætte pligten til offentliggørelse – når denne vel at mærke er indtrådt. Det 

er således en misforståelse, at anvende en gennemførelsesforanstaltning på niveau 2 af udsættelsesadgangen 

i markedsmisbrugsdirektivets art 6, stk2., når samme direktivs art 3 (a) på niveau 1 direkte og udtømmende 

regulerer forholdet.”  

Forfatternes argument om at CESR, i deres decemberrapport, kan have misforstået formålet med 

art. 6, stk. 2, kan ikke afvises med sikkerhed. Da selve ordlyden af gennemførelsesdirektivets art. 3, 

stk. 1, a, imidlertid, modsat CESR’s rådgivning i decemberrapporten, ikke direkte henviser til 

argumentet om at holde interne viden fortrolig, og da bestemmelsen i art. 3, stk. 1, a, endvidere er 

fuldstændig klar i sin ordlyd, synes forfatternes argument at være svækket.  

Forfatterne argumenterer videre, at udgangspunktet i art. 2, stk. 2, bør følges, frem for art. 3, stk. 1, 

a, da bestemmelsen i art. 2, stk. 2, netop gennemfører markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 1. Da 

forfatternes argumentation imidlertid strider mod lex specialis princippet, og da argumentet ikke 

underbygges yderligere, kan argumentet ikke tiltrædes.  

Selvom det ofte ses i praksis, at afgørelser falder ud modsat, end hvad fortolkningsreglerne 

forudser, idet fortolkningslæren i realiteten blot er en argumentationsteknik38, så er det min 

opfattelse, at der er flest forhold, der peger i retning af, at oplysningsforpligtigelsen i art. 6, stk. 1, 

ikke kan forstås som værende udtryk for en realitetsgrundsætning. Oplysningsforpligtigelsen i art. 

6, stk. 1, antages derfor allerede at indtræde, når det forhold eller den begivenhed, som den interne 

viden omhandler, kan betegnes som værende intern viden.  

2.2.2.3. – CESR’s forståelse for bestemmelsen (Niveau 3) 

CESR har endnu ikke udgivet en vejledning i forhold til offentliggørelsestidspunktet i art. 6, stk. 1. 

                                                           
37 ’Hansen, Jesper Lau og Werlauff, Erik, (2007, 114)’  
38 ’Andersen, Lennart Lynge og Madsen, Palle Bo, (2001, 383)’ 
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2.3. - Sammenfatning af kap 2 
Som et vigtigt led i virkeliggørelsen af det indre marked for finansielle tjenester gennemførte EU, i 

2003, markedsmisbrugsdirektivet. Bestemmelserne i markedsmisbrugsdirektivet finder anvendelse 

på finansielle instrumenter, for så vidt de er optaget til notering på et reguleret marked.  

Art. 6, stk. 1, i direktivet bestemmer, at medlemsstaterne skal sikre, at udstedere af finansielle 

instrumenter hurtigst muligt offentliggør intern viden. Hvad der skal forstås ved hurtigst muligt er 

præciseret i Kommissionens gennemførelsesdirektiv. I henhold til ordlyden af 

gennemførelsesdirektivets art. 2, stk. 2, bestemmes det, at oplysningsforpligtigelsen først indtræder 

umiddelbart efter, at det forhold eller den begivenhed, som den interne viden omhandler, er blevet 

en realitet.  

Gennemførelsesdirektivets art. 3, stk. 1, a, indikerer imidlertid, at oplysningsforpligtigelsen i art. 6, 

stk. 1, allerede indtræder, når det forhold eller den begivenhed, som den interne viden omhandler, 

kan betegnes som værende intern viden. Forståelsen af den EU-retlige forpligtelse til at 

offentliggøre intern viden er derfor præget af usikkerhed.  

En endelig afklaring på problemstillingen omkring art. 6, stk. 1, i markedsmisbrugsdirektivet synes 

derfor at måtte afvente, at forholdet forelægges EF-Domstolen til præjudiciel afgørelse eller 

alternativt, at ordlyden af gennemførelsesdirektivet præciseres via en direktivændring.  

Indtil en afklaring foreligger, kan ordlyden af gennemførelsesdirektivets art. 3, stk. 1, a, imidlertid 

ikke bortforklares, hvorfor det er mest oplagt, at gældende ret i relation til 

markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 1, skal forstås sådan, at oplysningsforpligtigelsen allerede 

indtræder når det forhold eller den begivenhed, som den interne viden omhandler, kan betegnes som 

værende intern viden.  

Tidspunktet for offentliggørelse af intern viden kan, i henhold til art. 6, stk. 2, i 

markedsmisbrugsdirektivet, udsættes, under forudsætning af at udsættelsen ikke vildleder markedet, 

og at den interne viden kan holdes fortrolig. Muligheden for at udsætte offentliggørelsestidspunktet, 

når dette vel og mærke er indetrådt, er dog begrænset sådan, at hvis der opstår rygter i markedet, da 

skal virksomheden straks offentliggøre den interne viden, som rygterne omhandler. 
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Kap 3 – De danske retskilder 

Som det er beskrevet i afhandlingens kapitel 1, skal nærværende kapitel søge at belyse, hvad der er 

gældende ret i relation til værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1. Da de danske retskilder på området 

er afledt af de EU-retlige, vil analysen i kapitlet blive struktureret omkring de tre 

implementeringsniveauer, hvormed EU-direktiver implementeres i dansk ret, nemlig lovniveau, 

administrativtniveau og domstolsniveau.  

3.1. – Oplysningsforpligtigelsen på lovniveau (værdipapirhandelsloven) 

I henhold til værdipapirhandelslovens § 1 finder loven anvendelse på al værdipapirhandel. Enkelte 

af bestemmelserne i loven er dog begrænset til kun at gælde for værdipapirer39, der er optaget til 

notering eller handel på en fondsbørs, et reguleret marked, eller et tilsvarende marked. Dette er 

tilfældet for den generelle oplysningsforpligtigelse i § 27, stk. 1. Oplysningsforpligtigelsen gælder 

derfor kun for udstedere af værdipapirer, der er optaget til notering på OMX Nordic Exchange 

Copenhagen40 og/eller Dansk Autoriseret Markedsplads.41     

3.1.1. – Begrebet intern viden i § 34, stk. 2 

Oplysningsforpligtigelsen i § 27, stk. 1, består i forhold til oplysninger, der kan betegnes som intern 

viden. Begrebet intern viden hænger derfor uløseligt samme med oplysningsforpligtigelsen. Da en 

mangelfuld forståelse for lovens definition af intern viden kan lede til en forkert forståelse af 

oplysningsforpligtigelsen i § 27, stk. 1, vil definition af intern viden blive underlagt særskilt 

behandling i dette afsnit.  

Værdipapirhandelslovens § 34, stk. 2, der indeholder definitionen på intern viden, lyder således: 

 ”Ved intern viden forstås specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort, om udstedere af værdipapirer, 

værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages mærkbart at få betydning for 

kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort. En oplysning anses for 

offentliggjort, når der er sket en for markedet generel og relevant videreformidling af denne.” 

Definitionen af intern viden består af 4 elementer, der alle skal være til stede. Det drejer sig om; 

                                                           
39 Lovens værdipapirbegreb defineres i § 2, stk. 1, der indeholder en lang eksemplifikation af finansielle instrumenter, 
der er omfattet af begrebet. En nærmere redegørelse for, hvad begrebet præcist dækker over, skal ikke foretages her. 
Blot skal det nævnes, at begrebet naturligvis omfatter aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier jf. § 
2, stk. 1, a. 
40 OMX Nordic Exchange Copenhagen er det nye navn for Københavns Fondsbørs A/S 
41 Oversigten over regulerede markeder er optrykt i Det Europæiske Tidende 1.3.2008 (2008/C 57/11).  
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1) Specifikke oplysninger, 

2) Som ikke er blevet offentliggjort, 

3) Som vedrører en udsteder af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende 

disse, og 

4) Som hvis den blev offentliggjort mærkbart ville kunne påvirke kursen.  

Hvad der præcist skal forstås ved begreberne specifikke oplysninger og oplysninger som må antages 

mærkbart at få betydning for kursdannelsen, er præciseret i værdipapirhandelslovens § 34, stk. 3.  

Begrebet specifikke oplysninger præciseres i § 34, stk. 3, nr. 1, som oplysninger der: 

a) vedrører forhold, der foreligger eller med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge, eller en 

begivenhed, der er indtrådt eller med rimelighed kan forventes at indtræde, og 

b)er tilstrækkelig præcise til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de pågældende begivenheders 

eller forholds forventede indvirkning på kursdannelsen på de pågældende værdipapirer.” 

Specifikke oplysninger kan således både vedrøre forhold, der har fundet sted og forhold, som endnu 

ikke har fundet sted, men som med en vis sandsynlighed vil indfinde sig i fremtiden. Oplysninger 

kan derfor godt være intern viden, selvom oplysningerne senere viser sig ikke at komme til at 

foreligge eller indtræde. 

Løse og udokumenterede rygter, og oplysninger af tilsvarende usikker og generel karakter, vil ikke 

kunne betegnes som specifikke oplysninger, og er derfor ikke at betragte som intern viden. En 

historie der bringes i dagspressen, omkring et igangværende forhandlingsforløb, vil dog efter 

omstændighederne godt kunne betegnes som værende intern viden, hvis historien reelt bygger på 

korrekte oplysninger.42 I den forbindelse har det ingen betydning, hvorfra oplysningerne stammer 

fra, blot de er korrekte.   

Oplysninger som mærkbart må antages at få betydning for kursdannelsen på et eller flere 

værdipapirer, hvis de offentliggøres, præciseres i § 34, stk. 3, nr. 2, som: 

”Oplysninger, som en fornuftig investor må antages at ville benytte som en del af grundlaget for sine 

investeringsbeslutninger.” 

                                                           
42 Lovforslag L 13 (2004-05 I) – ”Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, ændringsforslag 16.” 
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En fornuftig investor skal forstås som en investor, der tænker og handler rationelt.43 Det afgørende 

element er i den sammenhæng, hvorvidt en rationel investor sandsynligvis vil medtage 

oplysningerne i sin investeringsbeslutning. Der er ikke noget krav om, at informationen skal have 

været bestemmende eller udslagsgivende for investors investeringsbeslutning. Informationen skal 

blot være taget i betragtning.  

3.1.2. – Pligten til at Offentliggøre intern viden i § 27, stk. 1  

Værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, indeholder en løbende forpligtigelse for udstedere af 

værdipapirer, til hurtigst muligt at offentliggøre intern viden. Ved lov nr. 1460 af 2004 blev 

ordlyden af bestemmelsen ændret, som følge af implementeringen af markedsmisbrugsdirektivet i 

dansk ret. Bestemmelsen lyder i dag således: 

”En udsteder af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land 

inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle 

område for værdipapirer, eller for hvilke der er indgivet anmodning om optagelse til handel på et sådant 

marked, skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden, jf. § 34, stk. 2, såfremt denne viden direkte vedrører 

udstederens virksomhed. Udstederen er forpligtet til at offentliggøre sådan viden umiddelbart efter, at de 

pågældende forhold foreligger eller den pågældende begivenhed er indtrådt, selv om forholdet eller 

begivenheden endnu ikke er formaliseret. Betydelige ændringer i allerede offentliggjort intern viden skal 

offentliggøres umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt, og gennem den samme kanal, som blev 

anvendt ved offentliggørelsen af den oprindelige information.” 

Bestemmelsen består essentielt af 3 dele. Første punktum indeholder den generelle 

oplysningsforpligtigelse, andet punktum vedrører offentliggørelsestidspunktet i forhold til 

oplysningsforpligtigelsen, og tredje punktum indeholder udstedernes korrektionspligt.  

Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt. pålægger udstedere en løbende forpligtelse til hurtigst muligt at 

offentliggøre intern viden, der direkte vedrører disse udstederes virksomhed.  

Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt. har til formål at tage stilling til tidspunktet for 

oplysningsforpligtelsens indtræden, ved at præcisere hvad der skal forstås ved hurtigst muligt. 

Bestemmelsen statuerer, at offentliggørelse skal ske, så snart det pågældende forhold foreligger, 

eller den pågældende begivenhed er indtruffet, og ikke først på et eventuelt senere tidspunkt, hvor 

der måtte ske en formel bekræftelse af forholdet eller begivenheden. Bestemmelsen har altså fokus 

                                                           
43 Lovforslag L 13 (2004-05 I) – ”Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, ændringsforslag 16.” 



 

31 
 

 

på finale forhold. Det udstedende selskab kan dog ikke udsætte offentliggørelse, til der foreligger en 

formel godkendelse eller en underskrevet kontrakt, såfremt godkendelsen eller underskriften af 

kontrakt alene må anses for at udgøre formaliteter.44  

Ved afgørelsen af hvornår oplysningsforpligtigelsen indtræder, bemærker Ministeren i lovforslaget:  

”Ved afgørelsen af hvornår oplysningsforpligtelsen indtræder, skal der i øvrigt foretages en konkret 

vurdering, hvor der må tages hensyn til markedets interesse i at få hurtig og sikker information om 

kursrelevante forhold.”…”Omvendt bør der ikke ske offentliggørelse af oplysninger på et tidspunkt, hvor 

der ikke er sikkerhed for, at de omhandlede forhold eller beslutninger reelt vil blive gennemført. ” 

Ministerens bemærkninger til lovforslaget viser med tydelighed, at Ministeren må have været af den 

opfattelse, at lovforslaget er udtryk for en realitetsgrundsætning, hvorefter oplysninger først skal 

offentliggøres, når de er en realitet.   

Bestemmelsen i stk. 1, 3. pkt. indeholder udstedernes korrektionspligt i forhold til ændringer i 

allerede offentliggjort information. Bestemmelsen støtter indirekte opfattelsen af § 27, stk. 1, 2. pkt. 

som værende udtryk for en realitetsgrundsætning. Pligten til at korrigere i allerede offentliggjort 

information indtræder således først umiddelbart efter, at en eventuel ændring er indtrådt.  

Ved lov nr. 1460 af 2004 blev markedsmisbrugsdirektivet, som nævnt ovenfor, implementeret i 

dansk ret. I den forbindelse blev markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 2 gennemført i § 27, stk. 6, 

1. pkt. Værdipapirhandelslovens § 27, stk. 6, 1. pkt. indeholder herefter en adgang for udstedere af 

værdipapirer til, i visse situationer, at udsætte offentliggørelsen af intern viden, uden at det er 

nødvendigt at indhente en forudgående dispensation fra myndighederne. Dette er en ændring i 

forhold til tiden før gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet i dansk ret, hvor en udsættelse af 

offentliggørelsen krævede en forudgående dispensation fra myndighederne. Bestemmelsen lyder i 

dag således: 

En udsteder kan på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden i henhold til stk. 1 for ikke at skade 

sine berettigede interesser, forudsat at dette ikke vil kunne vildlede offentligheden og udstederen kan sikre, at 

denne viden behandles fortroligt. 

Hvad der skal forstås ved berettigede interesser i § 27, stk. 6, 1. pkt. er præciseret i 

værdipapirhandelslovens § 27, stk. 6, nr.1, der lyder således: 
                                                           
44 Lovforslag L 13 (2004-05 I) – ”Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, ændringsforslag 13.” 
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Berettigede interesser efter 1. pkt. kan især vedrøre: 

1) Igangværende forhandlinger eller tilsvarende forhold, hvor offentliggørelse vil kunne påvirke disse 

forhandlingers udfald eller normale forløb...” 

Ordlyden af § 27, stk. 6, nr.1, statuerer, at offentliggørelse af igangværende forhandlinger kan 

udsættes, hvilket umiddelbart er en erkendelse af, at sådanne ikke- finale forhold kan være omfattet 

af oplysningsforpligtigelsen i § 27, stk. 1. Værdipapirhandelslovens § 27, stk. 6, nr.1, harmonerer 

derfor ikke med opfattelsen af § 27, stk. 1, 2 pkt., som værende udtryk for en realitetsgrundsætning.  

Professor. Doktor. Jur. Jesper Lau Hansen har i bogen ”værdipapirhandelsloven med kommentarer 

2006/2007” kommenteret, at ordlyden af § 27, stk. 6, nr.1, ikke er velvalgt, idet ordlyden netop 

indikerer, at igangværende forhandlinger kan være omfattet af oplysningsforpligtigelsen.  

Forfatteren argumenterer derefter: 

”at bestemmelsen må skulle forstås, som havende et pædagogisk sigte, idet den reelt understøtter 

realitetsgrundsætningen ved at fastslå, at offentliggørelse ikke skal ske, men skal afvente forhandlingernes 

afslutning, og at aftalen bliver en realitet.”45   

Forfatteren er således af den opfattelse, at § 27, stk. 1, 2. pkt., må skulle forstås som en 

realitetsgrundsætning, og at § 27, stk. 6, nr.1, blot støtter dette udgangspunkt. Rigtigheden af 

forfatterens synspunkt kan ikke afvises med sikkerhed. Argumentationen forekommer dog noget 

søgt og en smule ulogisk, hvorfor synspunktet ikke kan tiltrædes. Det må derfor konstateres, at 

ordlyden af værdipapirhandelsloven giver anledning til fortolkningstvivl, i forhold til rækkevidden 

af oplysningsforpligtigelsen.  

Da usikkerheden vedrørende oplysningsforpligtigelsen bygger på en modsigelse mellem to 

retsregler, bliver det et fortolkningsproblem at finde frem til, hvilken regel der skal gå forud for den 

anden. I afsnit 2.2.2.2. ovenfor blev et tilsvarende fortolkningsproblem i forhold til art. 2, stk. 2 og 

art. 3, stk. 1, a, i Kommissionens gennemførelsesdirektiv, diskuteret. Argumentationen i kapitel 2 

viste, at Lex specialis princippet vil lede til, at undtagelsen går forud for hovedreglen, hvilket vil 

sige, at § 27, stk. 1, 2. pkt., umiddelbart skal forstås i overensstemmelse med § 27, stk. 6, nr.1, og 

ikke omvendt. I forhold til modsigelsen imellem § 27, stk. 1, 2. pkt., og § 27, stk. 6, nr.1, er det 

imidlertid ikke sikkert, at lex specialis princippet vil have samme afgørende betydning. Årsagen 

                                                           
45 ’Hansen, Jesper Lau, (2007, 205)’ 
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hertil skal findes i det faktum, at danske domstole i vidt omfang benytter subjektiv 

formålsfortolkning, hvorfor der ofte henvises til forarbejder i dansk domspraksis46. Det kan ganske 

vist ikke konstateres entydigt, at danske domstole fortolker subjektivt frem for objektivt. Begge 

fortolkningsmetoder benyttes således, afhængig af situationen og hvad der fører til det rimeligste 

resultat.47  

Da forarbejderne til værdipapirhandelsloven er meget klare, og med al tydelighed viser, at formålet 

med § 27, stk. 1, 2 pkt., har været, at den skal være udtryk for en realitetsgrundsætning, og da loven 

er vedtaget på baggrund af dette synspunkt, må det antages at være sandsynligt, at domstolene 

finder det rimeligt at inddrage forarbejderne i vurderingen af gældende ret. Afklaringen af 

retsstillingen afhænger derfor af, hvorvidt lex specialis princippet eller lovens forarbejder bør 

tillægges størst betydning.  

I det konkrete tilfælde må det antages, at forarbejderne skal vægte tungest. Årsagen hertil skal netop 

findes i den styrke, hvormed realitetsgrundsætningen fremhæves i forarbejderne til loven. Lovens 

forarbejder efterlader således ikke megen tvivl om, hvordan oplysningsforpligtigelsen i § 27, stk. 1, 

2. pkt., skal forstås. For det første påpeger Ministeren, som nævnt ovenfor, at offentliggørelse ikke 

bør ske på et tidspunkt, hvor der ikke er sikkerhed for, at de omhandlede forhold eller beslutninger 

reelt vil blive gennemført. For det andet fremgår realitetsgrundsætningen af de indledende 

bemærkninger i forarbejderne til loven, hvor Ministeren præsenterer indholdet af den nye § 27, stk. 

1. Ministeren udtalte således følgende: 

”Reglerne i direktiverne nødvendiggør en mere detaljeret lovregulering af den løbende 

oplysningsforpligtelse, end hvad der er tilfældet i dag. De nye regler i § 27 svarer dog i vidt omfang til, hvad 

der allerede i dag er gældende for børsnoterede udstedere. Børsnoterede udstedere skal allerede i dag 

overholde Københavns Fondsbørs A/S' egne regelsæt for udstedere, som på en række punkter svarer til de 

her foreslåede regler. De foreslåede regler vil derfor samlet set ikke betyde en større ændring i forhold til 

den gældende retstilstand.48 

Af citatet ses det tydeligt, at Ministeren må have været af den opfattelse, at en implementering af 

markedsmisbrugsdirektivet i værdipapirhandelsloven, ikke ville ændre afgørende på indholdet af 

den generelle oplysningsforpligtigelse, som udstedere af værdipapirer er underlagt. Ministeren 

                                                           
46 ’Nielsen, Ruth, (2002, 161)’  
47 ’Nielsen, Ruth, (2002, 168)’ 
48 Lovforslag L 13 (2004-05 I) – ”Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, ændringsforslag 13”. 
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henviser således til, at de nye regler svarer til dem, der allerede gælder for børsnoterede 

virksomheder i henhold til Fondsbørsens private regelsæt. Netop henvisningen til Fondsbørsens 

private regelsæt er væsentlig, idet regelsættet, på tidspunktet for implementeringen af 

markedsmisbrugsdirektivet, bestemte at: 

”Forhold der er omfattet af oplysningsforpligtigelsen, skal offentliggøres, når beslutningen reelt er 

truffet.”49 

Fondsbørsens regelsæt var således udtryk for en realitetsgrundsætning. Da formuleringen i 

regelsættet ikke blev ændret, som følge af implementeringen af markedsmisbrugsdirektivet i dansk 

ret, må det stå klart, at forarbejderne til værdipapirhandelsloven støtter opfattelsen af § 27, stk. 1, 

som en realitetsgrundsætning.  

På baggrund af ovenstående bemærkninger må værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, desuagtet 

ordlyden af § 27, stk. 6, nr.1, og på trods af Lex specialis princippet, antages at skulle forstås som 

en realitetsgrundsætning. At denne konklusion bygger på en formodning om, at danske domstole vil 

benytte subjektiv formålsfortolkning, er ikke urealistisk. Danske domstole benytter således i vidt 

omfang subjektiv formålsfortolkning, hvorved de tilskriver lovforarbejder stor betydning, når de 

udleder gældende ret.  

3.2. - Oplysningsforpligtigelsen på administrativt niveau  
Lov nr. 1460 af 2004, der implementerede markedsmisbrugsdirektivet i værdipapirhandelsloven, 

trådte i kraft d. 1. april 2005. Fra lovens ikrafttræden og frem til d. 1. november 2007 stod OMX 

Nordic Exchange Copenhagen og Dansk Autoriseret Markedsplads for tilsynet med 

værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, jf. delegationsbekendtgørelsen50. Finanstilsynet havde 

således, i den pågældende periode, givet de regulerede markeder kompetence til at handle på 

finanstilsynets vegne. Den 1. november 2007 tilbagekaldte Finanstilsynet delegationen, hvorfor 

Finanstilsynet i dag er den administrative myndighed på området. 51  

I perioden efter markedsmisbrugsdirektivets implementering i værdipapirhandelsloven og frem til 

den 1. november 2007 var det, som nævnt ovenfor, de regulerede markeder der stod for tilsynet med 

den børsretlige oplysningsforpligtigelse. Denne observation er interessant idet de regulerede 

                                                           
49 Jf. Del II, afsnit 3, kap 3, § 11, i det daværende regelsæt for udstedere af værdipapirer optaget til handel på 
Københavns Fondsbørs A/S.  
50 Bekendtgørelse nr. 455 af 21. maj 2007. 
51 Bekendtgørelse nr. 1214 af 12. oktober 2007. 
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marker, i den pågældende periode, fortolkede oplysningsforpligtigelsen som værende udtryk for en 

realitetsgrundsætning. De regulerede markeder vurderede således ikke, at implementeringen af 

markedsmisbrugsdirektivet havde ændret på gældende dansk ret, idet bestemmelsen også forud for 

implementeringen af markedsmisbrugsdirektivet var blevet administreret som en 

realitetsgrundsætning.   

3.2.1.- Finanstilsynets notat af 19. april 2007 

Den administrative praksis, i forhold til værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, blev ændret 

væsentligt, da Finanstilsynet d. 19. april 2007 offentliggjorde et notat omhandlende udstederes pligt 

til at offentliggøre intern viden. Baggrunden for notatet var, at Finanstilsynet fandt det nødvendigt 

at oplyse markedet om de retningslinjer, der var indeholdt i en principiel ikke offentliggjort 

Fondsrådsafgørelse fra december 2006.5253  

I henhold til notatet var det Finanstilsynets vurdering: 

”at en udsteder som udgangspunkt er forpligtet til at offentliggøre intern viden, der direkte 

vedrører udsteders virksomhed, umiddelbart efter, at den interne viden foreligger eller er indtrådt. 

Det afgørende for udsteders oplysningspligt er derfor, for det første om oplysningerne er intern 

viden som defineret i § 34, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., for det andet om oplysningerne 

direkte vedrører udsteders virksomhed.”  

Det var således Finanstilsynets vurdering, at offentliggørelse af intern viden skal ske, når det 

forhold eller den begivenhed, som den interne viden vedrører, kan betegnes som værende intern 

viden, og ikke først på et eventuelt senere tidspunkt hvor forholdet er blevet en realitet. 

Finanstilsynets notat var således udtryk for en nyfortolkning af oplysningsforpligtigelsen i 

værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1.  

Det er væsentligt at bemærke, at finanstilsynets nyfortolkning ikke forhindrer en udsteder i at 

udsætte offentliggørelsestidspunktet, i henhold til værdipapirhandelslovens § 27, stk. 6, hvis en 

sådan udsættelse er nødvendig for at beskytte udstederens berettigede interesser. Finanstilsynets 

                                                           
52 ’Finanstilsynet, (2008, 11)’ 
53 Pr. 1. juli 2008 skal Fondsrådet som udgangspunkt offentliggøre alle sine afgørelser. Regelændringen har dog ikke 
tilbagevirkende kraft.  
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nyfortolkning betyder imidlertid, at en udsteder øjeblikkeligt skal offentliggøre den hemmeligholdte 

information, hvis informationen bliver lækket til pressen.54  

Finanstilsynet anførte i notatet, at praksisændringen reelt skyldes, at tilsynet var af den opfattelse, at 

realitetsgrundsætningen ikke blev vurderet til at være i overensstemmelse med reglerne i 

markedsmisbrugsdirektivet.  

3.2.2. - Erhvervsankenævnets afgørelse af 11. september 2008 

Finanstilsynets nyfortolkning af værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, blev underkendt af 

Erhvervsankenævnet55 d. 11. september 2008. Erhvervsankenævnet fastslog således, at 

oplysningsforpligtigelsen i værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, først gælder fra det tidspunkt, hvor 

det pågældende forhold eller den pågældende begivenhed er blevet en realitet, uanset om der er sket 

en lækage eller ej. Fra og med den 11. september 2008 skal dansk ret derfor forstås sådan, at en 

udsteder ikke er forpligtiget til at offentliggøre informationer vedrørende igangværende 

forhandlinger, ligesom en udsteder ikke længere har pligt til at kommentere på rygter i medierne, 

hvis de forhold, som oplysningerne vedrører, endnu ikke har karakter af at være en realitet.  

Erhvervsankenævnet fandt således ikke at der, med implementeringen af 

markedsmisbrugsdirektivet i dansk ret, var sket en ændring i forhold til tidspunktet for 

offentliggørelse af intern viden. Administrativ praksis i forhold til værdipapirhandelslovens § 27, 

stk. 1, er derfor, på nuværende tidspunkt, udtryk for en realitetsgrundsætning, ligesom tilfældet var 

det før implementeringen af markedsmisbrugsdirektivet i dansk ret.56 

                                                           
54 ’Finanstilsynet, (2007, 11)’ 
55Afgørelser truffet af Finanstilsynet og Fondsrådet kan indbringes for erhvervsankenævnet, Jf. VHL § 88, stk. 1. 
Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, hvorfor der er tale om endelige 
administrative afgørelser. Erhvervsankenævnets afgørelser kan dog, ved et sagsanlæg senest 8 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes for domstolene. Jf. VHL § 88, stk. 4.  
56 OMX Nordic Exchange Copenhagen fik d. 1. juli 2008 et nyt privatretligt regelsæt, som udstedere af aktier optaget til 
notering skal overholde. Regelsættet er, ligesom værdipapirhandelsloven, udtryk for en realitetsgrundsætning jf. 
regelsættets punkt 3.1.3. Regelsættet adskiller sig imidlertid på et enkelt punkt fra værdipapirhandelsloven og fra 
Erhvervsankenævnets praksis af 11. september 2008, idet regelsættet bestemmer, at der skal ske offentliggørelse af 
intern viden, så snart der er sket en lækage til markedet, uanset om det forhold eller den begivenhed som den interne 
viden vedrører, har antaget karakter af at være en realitet jf. punk 3.1.4. Regelsættet er derfor mere vidtgående end 
Erhvervsankenævnets praksis, hvilket OMX Nordic Exchange Copenhagen også tilkendegav overfor sine 
medlemsvirksomheder i en meddelelse af 26. september 2008. Da der imidlertid er tale om et privatretligt regelsæt, 
der ikke er en del af gældende ret i Danmark, og da OMX Nordic Exchange Copenhagen ikke længere er den 
administrative myndighed på området, vil problemstillingen ikke blive omtalt yderligere i nærværende afhandling, da 
afhandlingen har fokus på gældende ret.    
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3.3. - Oplysningsforpligtigelsen på domstolsniveau 

Der foreligger ikke dansk domstolspraksis i relation til tidspunktet for offentliggørelse af intern 

viden, for perioden efter markedsmisbrugsdirektivets implementering i dansk ret og frem til i dag. 

Den foreliggende praksis stammer således alene fra tiden før implementeringen af 

markedsmisbrugsdirektivet i dansk ret, hvor Højesteret i U.2006.3359H fastslog, at retsstillingen 

var udtryk for en realitetsgrundsætning.57 

 

 

 

                                                           
57 U.2006.3359H også kendt som ”Jørn Vase dommen”.  – Resume af dommen: Den 29. september 2000 solgte Jørn 

Vase 1.000 stk. aktier i RealDanmark til kurs 264. Den 2. oktober 2000 udsender RealDanmark og Danskebank en 

pressemeddelelse vedrørende en fusion af de to virksomheder. (Fusionen faldt endeligt på plads d. 1. oktober om 

aftenen). Aktionærerne i RealDanmark tilbydes herefter, at ombytte deres aktier, til aktier i det fusionerede selskab. 

Ombytningstilbuddet til aktionærerne i RealDanmark repræsenterer en merværdi på ca. 71 % i forhold til slutkursen på 

RealDanmark aktien d. 29. september. Jørn Vase går således glip af gevinsten på de 71 %.. Jørn Vase klager 

efterfølgende over at fusionsparterne ikke har overholdt værdipapirhandelslovens § 27, dvs. den generelle 

oplysningsforpligtigelse.  Påstanden er at offentliggørelse er sket for sent, idet parterne længe har forhandlet og været 

tæt på en afklaring. Sagen ender i Højesteret, der stadfæster Landsrettens frifindelse af de sagsøgte parter. 

Landsretten argumenterer, at det ikke var i strid med § 27, at offentliggørelsen af planerne om fusionen først var sket 

på det tidspunkt, hvor der forelå en reel beslutning om en fusion. 
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3.4. – Sammenfatning af kap 3 

Oplysningsforpligtigelsen i værdipapirhandelsloven indeholder en forpligtigelse for udstedere af 

værdipapirer, optaget til notering på et reguleret marked, til hurtigst muligt at offentliggøre intern 

viden, såfremt denne viden direkte vedrører udstederen.  

Værdipapirhandelslovens § 27 stk. 1, 2. pkt., statuerer, at oplysningsforpligtigelsen skal forstås som 

en realitetsgrundsætning, hvorfor intern viden først skal offentliggøres på det tidspunkt, hvor det 

forhold eller den begivenhed, som informationen vedrører, er blevet en realitet. Ikke før og ikke 

senere.  Værdipapirhandelslovens § 27 stk. 6, nr. 1, indikerer imidlertid, at 

oplysningsforpligtigelsen allerede indtræder på det tidspunkt, hvor det forhold eller den begivenhed 

som informationen vedrører, kan betegnes som værende intern viden. På trods af denne 

umiddelbare regelmodsigelse har det, ud fra en subjektiv formålsfortolkning, været muligt at 

konstatere, at oplysningsforpligtigelsen i § 27 stk. 1, 2. pkt., må skulle forstås som værende udtryk 

for en realitetsgrundsætning.   

På administrativt niveau har Finanstilsynet tidligere tilkendegivet, at de fortolker 

værdipapirhandelsloven sådan, at oplysningsforpligtigelsen allerede indtræder på det tidspunkt, 

hvor det forhold eller den begivenhed, som informationen vedrører, kan betegnes som værende 

intern viden. Finanstilsynets fortolkning er imidlertid blevet tilsidesat af Erhvervsankenævnet, i en 

konkret klagesag fra 11. september 2008. Erhvervsankenævnet statuerede således i afgørelsen, at 

oplysnigsforpligtigelsen i værdipapirhandelsloven må skulle forstås som værende udtryk for 

realitetsgrundsætning.  

På domstolsniveau er der i Danmark endnu ikke taget stilling til fortolkningen af 

værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, efter implementeringen af markedsmisbrugsdirektivet i dansk 

ret.  

I henhold til betragtningerne ovenfor må dansk ret, i relation til værdipapirhandelslovens § 27, stk. 

1, skulle forstås som en realitetsgrundsætning. Udstedere skal derfor offentliggøre intern viden på 

det tidspunkt, hvor den begivenhed eller det forhold, som den interne viden omhandler, er blevet en 

realitet. Tidspunktet for offentliggørelse af intern viden kan, i henhold til værdipapirhandelslovens § 

27, stk. 6, udsættes, under forudsætning af at udsættelsen ikke vildleder markedet, og at den interne 

viden kan holdes fortrolig. Opstår der rygter i markedet, der er sande, er der ikke pligt til at 

kommentere herpå, før end det forhold eller den begivenhed, som rygterne omhandler, er blevet en 

realitet. 
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Kap 4 – I hvilket omfang er dansk- ret i overensstemmelse med EU-retten?  
EF-traktatens art. 249, stk. 3, bestemmer, at det ved implementeringen af direktiver i national ret er 

overladt til de nationale myndigheder at bestemme såvel form som middel til gennemførelsen. 

Denne frihed er dog begrænset sådan, at medlemsstaterne er bundet i forhold til det tilsigtede mål 

med direktivet, ligesom medlemsstaterne er begrænset sådan, at de skal benytte bindende nationale 

forskrifter til at gennemføre en implementering.58 Love og bekendtgørelser kan derfor godt benyttes 

til at implementere direktiver i dansk ret. Derimod kan hverken domspraksis eller 

administrativpraksis, alene, gennemføre et direktiv i national ret.59 

Da markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 1, blev implementeret direkte i værdipapirhandelsloven, 

ved lov nr. 1460 af 2004, kan det konstateres, at Danmark umiddelbart har overholdt de formelle 

krav i EF-traktatens art. 249, stk. 3. Spørgsmålet er derfor alene, hvorvidt implementeringen af 

direktivets materielle regler er foretaget korrekt.   

For at forenkle analysen er resultaterne fra den retsdogmatiske analyse gengivet i skematiskform 

nedenfor. 

 Retstilstanden i Danmark 
(Realitetsgrundsætningen) 

Retstilstanden i henhold til 
markedsmisbrugsdirektivet 
(Nyfortolkning) 

Tidspunktet for 
offentliggørelse af intern viden 

Offentliggørelse skal ske, når det 

forhold eller den begivenhed, som 

den interne viden vedrører, er 

blevet en realitet 

Offentliggørelse skal ske, når det 

forhold eller den begivenhed, som 

den interne viden vedrører, kan 

betegnes som værende intern 

viden 

Muligheden for udsættelse Tidspunktet for offentliggørelse af 

intern viden kan udsættes, under 

forudsætning af at udsættelsen 

ikke vildleder markedet og at den 

interne viden kan holdes fortrolig. 

Tidspunktet for offentliggørelse af 

intern viden kan udsættes, under 

forudsætning af at udsættelsen 

ikke vildleder markedet og at den 

interne viden kan holdes fortrolig.  

Betydningen af rygter  Opstår der rygter i markedet, der 

er sande, er der ikke pligt til at 

kommentere herpå, før end det 

forhold eller den begivenhed, 

som rygterne omhandler, er 

blevet en realitet.  

Opstår der rygter i markedet, der 

er sande, skal der straks ske 

offentliggørelse af den interne 

viden. 

 

                                                           
58 Art. 95EF, som markedsmisbrugsdirektivet er udstedt i henhold til, henviser til at der skal ske en tilnærmelse af 
medlemsstaternes ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser. I Danmark vil dette primært betyde love og 
bekendtgørelser.  
59 ’Nielsen, Ruth, (2002, 73-74)’  
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Som det fremgår af skemaet, på forrige side, er der ikke sammenfald imellem retstilstanden i 

Danmark og retstilstanden i henhold til markedsmisbrugsdirektivet. Markedsmisbrugsdirektivets 

bestemmelse forekommer således at være væsentligt mere vidtgående i forhold til, hvilken type 

information der skal offentliggøres, og hvornår der skal ske offentliggørelse. I henhold til 

markedsmisbrugsdirektivet skal der således ske offentliggørelse af intern viden på det tidspunkt, 

hvor det forhold eller den begivenhed, som den interne viden vedrører, kan betegnes som værende 

intern viden. Det tidlige offentliggørelsestidspunkt indebærer, at der skal ske offentliggørelse af 

såvel finale som ikke- finale forhold. I henhold til dansk ret skal der kontrært kun ske 

offentliggørelse af finale forhold, og offentliggørelsen skal først ske på det tidspunkt, hvor det 

forhold eller den begivenhed som den interne viden vedrører, kan betegnes som en realitet.  

Der kan ganske vist argumenteres for, at forskellen imellem de to retstilstande ikke er væsentlig, 

idet udstederne, i henhold til markedsmisbrugsdirektivets art. 6 stk. 2, har mulighed for at udsætte 

offentliggørelsestidspunktet. Dette argument forekommer imidlertid ikke at være fyldestgørende, 

idet udstederne straks skal offentliggøre den hemmeligholdte information, hvis der opstår rygter i 

markedet, der kan betegnes som værende sande. Nyfortolkningen i markedsmisbrugsdirektivet vil 

derfor, alt andet lige, føre til et væsentligt højere niveau af offentliggørelse af intern viden end 

realitetsgrundsætningen i værdipapirhandelsloven. Dette synspunkt støttes endvidere af det faktum, 

at nyfortolkningen i markedsmisbrugsdirektivet, med sit krav om offentliggørelse af ikke- finale 

forhold, må forventes at føre til en ikke ubetydelig stigning i antallet af korrektionsmeddelelser i 

forhold til allerede offentliggjort intern viden.  

Dansk ret kan derfor ikke antages at være i overensstemmelse med EU-retten, da det er yderst 

tvivlsomt, om den danske bestemmelse vil leve op til formålet med bestemmelsen i direktivet.60 

Realitetsgrundsætningen i værdipapirhandelsloven giver således, langt fra, investorerne den samme 

indsigt i udstedernes interne forhold som nyfortolkningen i markedsmisbrugsdirektivet.  

Da dansk ret umiddelbart er udtryk for en fejlagtig implementering af markedsmisbrugsdirektivet, 

bliver det interessant at undersøge, om art. 6, stk. 1, i markedsmisbrugsdirektivet er direkte 

anvendelig? Ved direkte anvendelighed forstås, at private borgere, uden videre, kan påberåbe sig en 
                                                           
60 Da konklusionen er, som den er, bliver det underordnet, at det på nuværende tidspunkt er uafklaret, i hvilket 
omfang markedsmisbrugsdirektivet er udtryk for et minimumsdirektiv eller et totalharmoniseringsdirektiv. I ”sag C-
45/08” har en belgisk Ret således, d. 8. februar 2008, indgivet følgende præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen: 
Udgør bestemmelserne direktiv 2003/6/EF, og navnlig artikel 2, en fuldstændig harmonisering, bortset fra de regler, 

hvorefter der udtrykkeligt indrømmes medlemsstaterne frihed til at udfylde bestemmelserne, eller udgør de som 

helhed en minimumsharmonisering?. 
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direktivbestemmelse overfor de nationale domstole og derved aflede rettigheder af bestemmelsen, 

selv om bestemmelsen ikke er implementeret korrekt i national ret.  

I henhold til EF-Domstolens faste praksis kan et direktiv have direkte vertikal virkning, hvis blot 

direktivet er tilstrækkeligt klart og præcist. Derimod kan et direktiv, som alt overvejende 

udgangspunkt, ikke have direkte horisontal virkning. Et direktiv kan derfor ikke, i sig selv, skabe 

forpligtigelser overfor private.61 Da markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 1, retter sig imod private 

virksomheder, og da bestemmelsens indhold er alt andet end klart, er bestemmelsen ikke egnet til at 

være umiddelbart anvendeligt. Private borgere i Danmark kan derfor ikke støtte ret direkte på 

markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 1. 

Selv om en EU-retlig bestemmelse er implementeret forkert, og selv om bestemmelsen ikke er 

egnet til at være umiddelbar anvendelig, kan bestemmelsen have en mere indirekte retsvirkning. 

EF-Domstolen har således fastslået, at EU’s medlemsstater har en forpligtigelse til at fortolke 

national ret EU-konformt. Hvis det således var muligt for en dansk domstol, inden for et rimeligt 

fortolkningsskøn, at fortolke værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, i overensstemmelse med 

markedsmisbrugsdirektivet, ville pligten til EU-konform fortolkning lede til, at gældende dansk ret 

ville være i overensstemmelse med EU-retten.62 Da en sådan fortolkning imidlertid ikke er mulig, 

idet forarbejderne til værdipapirhandelsloven ikke åbner op for en sådan fortolkning, uden at det vil 

stride mod retssikkerhedsprincippet at gøre fortolkningen gældende, må det konstateres, at 

gældende dansk ret ikke er i overensstemmelse med EU-retten. Gældende ret i Danmark i relation 

til den børsretlige oplysningsforpligtigelse er derfor, på nuværende tidspunkt, udtryk for en 

realitetsgrundsætning.  

Da EU-ret har forrang frem for dansk ret, bliver det nødvendigt med en decideret lovændring sådan, 

at dansk ret bringes i overensstemmelse med EU-retten. Bliver dansk ret ikke ændret, kan EU-

kommissionen indlede en traktatbrudssag i mod Danmark i henhold til EF-traktatens art. 226.    

                                                           
61 ’Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge, (2004, 135)’  
62 ’Sørensen, Karsten Engsig og Nielsen, Poul Runge, (2004, 147)’ 
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Afsnit II – Den retsøkonomiske analyse 

Kap 5 - De retsøkonomiske analyseværktøjer ”efficiens” og ”velfærd”  
Denne afhandling anvender, som omtalt i kapitel 1, retsøkonomien som analyseværktøj. Dette 

indebærer at problemstillingen om, hvornår lovgiver bør kræve intern viden offentliggjort, vil blive 

behandlet ud fra økonomiske principper og rationaler. Retsøkonomien bygger således på ideen om, 

at lovgiver bør anvende den regulering, der giver markedsaktørerne de bedste incitamenter med 

henblik på at skabe maksimal samfundsmæssig velfærd.63 

Da velfærdsbegrebet står helt centralt i retsøkonomiske analyser, bliver det relevant, 

indledningsvist, at redegøre for det nærmere indhold af dette begreb. Maksimal samfundsmæssig 

velfærd er reelt et efficienskriterium, der antages at være opfyldt, når samfundets ressourcer er 

allokeret derhen, hvor de tillægges størst værdi af samfundets aktører. Årsagen til at 

velfærdsbegrebet står helt centralt i retsøkonomiske analyser, er at retsøkonomer, som regel, gerne 

vil sige noget om, i hvilket omfang forskellige former for retlig regulering øger eller reducerer den 

samfundsmæssige velfærd.64 Det antages således, at en ændring i en retstilstand vil medføre en 

omfordeling af samfundets ressourcer, hvorfor det bliver interessant at strukturere lovgivningen 

sådan, at ressourcerne fordeles optimalt.65 

I nærværende afhandling vil der blive taget udgangspunkt i den utilitaristiske velfærdsteori. I 

henhold til denne velfærdsteori vil velfærdskriteriet være opfyldt, når ressourcerne er fordelt sådan, 

at summen af alle aktørers nytte er maksimeret.66 Spørgsmålet bliver derfor, hvordan det skal 

afgøres, hvor ressourcerne giver denne maksimale værdi? 

Professor Dr. Jur. Ph.d. Thomas Riis har omtalt problemstillingen på følgende måde: 

”Problemet er imidlertid hvordan vi skal bære os ad med at opgøre samfundsmæssig velfærd. I 

udgangspunktet maksimeres økonomisk samfundsmæssig velfærd når ressourcerne bliver allokeret derhen, 

hvor de tillægges størst værdi… Man har imidlertid brug for et centralt kriterium der kan udtrykke dette – et 

                                                           
63 ‘Riis, Thomas, (1999, 1155)’ 
64 ‘Riis, Thomas, (1999, 1155)’ 
65 ‘Riis, Thomas, (1999, 1155)’ 
66 Utilitarismen er interesseret i at maksimere de aggregerede nytter. Hvordan nytten reelt er fordelt, har ingen 
selvstændig betydning.  
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kriterium der kan bruges som målestok for hvornår ressourcerne er allokeret derhen hvor de tillægges størst 

værdi. Til det formål opererer man med et efficienskriterium…”67 

I et retsøkonomisk perspektiv er der reelt to efficienskriterier, som lovgiver kan overveje at benytte, 

i forbindelse med en analyse af gældende ret, nemlig Pareto kriteriet og Kaldor Hicks kriteriet. En 

Pareto efficient tilstand kan defineres på følgende måde: 

”Hvis forholdene i et (hypotetisk) samfunn er slik at ingen kan få det bedre uten at noen får det verre, 

foreligger en Pareto-effektiv situasjon.”68 

Et samfund, der er struktureret Pareto efficient, er derfor, umiddelbart, hvad lovgiver bør stræbe 

efter, idet alle ressourcer vil være fordelt sådan, at ingen kan stilles bedre ved en yderligere 

omfordeling af ressourcerne, uden at det vil påvirke nogen negativt.  

Pareto kriteriet har dog nogle svagheder i forhold til at være det begreb, som lovgiver bør regulere i 

henhold til. Forestiller man sig eksempelvis et hypotetisk samfund, hvor alle samfundets goder, ex 

ante, er samlet hos en dominerende aktør, da kan der ikke ske en omfordeling af ressourcerne, ex 

post, uden at den dominerende aktør stilles dårligere. Pareto efficiens kan derfor godt være i 

overensstemmelse med et samfund, der er organiseret som et diktatur. En sådan hypotetisk situation 

er imidlertid ikke i overensstemmelse med lovgivers mål om at skabe maksimal samfundsmæssig 

velfærd. Dette ræsonnement kan forklares ud fra samspillet mellem den utilitaristiske velfærdsteori 

og læren om faldende marginal nytte. I henhold til den utilitaristiske velfærdsteori vægtes alle 

individuelle aktørers nytte ligeligt, hvorfor maksimal samfundsmæssig velfærd er lig med en 

maksimering af alle samfundets aktørers nytte. Det forekommer derfor at være utænkeligt, at et 

diktatur kan være i overensstemmelse med en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig fordeling af 

ressourcerne, idet diktatorens individuelle nytte, som følge af læren om faldende marginal nytte, 

dårligt vil kunne stå mål med den nytte, som samfundet ville kunne opnå, hvis ressourcerne blev 

fordelt på flere individer.    

Pareto efficiens er således et meget ambitiøst men noget urealistisk og ikke særligt operationelt 

efficienskriterium. En noget mere realistisk tilgang til problemstillingen er derfor, at lovgiver 

benytter en modifikation af Pareto begrebet nemlig en Pareto forbedring. En Pareto forbedring kan 

defineres på følgende måde: 

                                                           
67 ’Riis, Thomas, (1999, 1155)’ 
68 ’Eide, Erling og Stavang, Endre, (2001, 21)’ 
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”En Pareto-forbedring er karakterisert ved at minst ett individ får det bedre (ifølge egen vurdering) og ingen 

får det verre.”69 

Meget dansk lovgivning er struktureret ud fra et ønske om at skabe Pareto forbedringer. Dette er 

bl.a. tydeligt i relation til de regler, der eksisterer på aftalerettens område. Aftaleloven sætter således 

individer i stand til at indgå bindende aftaler, der kan håndhæves, hvilket er en fordelagtig 

retstilstand for de involverede parter, i forhold til en tilstand uden sådanne regler, idet parternes 

transaktionsomkostninger mindskes. Samtidig påvirkes ingen udenforstående parter negativt af 

reglernes eksistens, hvorfor reglerne kan betegnes som en Pareto forbedring i forhold til en situation 

uden lignende lovregulering.70  

Megen lovgivning regulerer imidlertid forhold, hvor markedsaktørerne har modsatrettede interesser. 

Det er således ikke ualmindeligt, at det kan være nødvendigt at udforme lovgivningen sådan, at 

nogle aktører tildeles rettigheder, mens andre aktører påføres pligter. I sådanne situationer er det 

klart, at lovgivers rettesnor ikke kan være Pareto kriteriet, idet der altid vil være minimum én aktør, 

der stilles dårligere. I sådanne tilfælde bør lovgiver i stedet benytte et noget anderledes efficiens 

kriterium, nemlig Kaldor Hicks kriteriet.    

En situation kan betegnes som værende Kaldor Hicks efficient, hvis der ikke til situationen 

eksisterer en Kaldor Hicks forbedring. En Kaldor Hicks forbedring er en situation, hvor en handling 

eller en begivenhed skaber så meget værdi til vinderne, at vinderne, rent hypotetisk, kan 

kompensere taberne til at acceptere handlingen. Kort sagt, gør en Kaldor Hicks forbedring den 

samlede lagkage større. I en Kaldor Hicks efficient tilstand vil størrelsen af lagkagen derfor være 

maksimal.  

I henhold til Kaldor-Hicks kriteriet er det således ikke fordelingen af lagkagen, der er interessant, 

men derimod størrelsen på lagkagen der har interesse. Målet for lovgiver bliver derfor at strukturere 

lovgivningen sådan, at størrelsen på lagkagen maksimeres. Når lagkagens størrelse først er 

maksimeret, kan skattevæsnet altid, efterfølgende, være med til at skabe en mere retfærdig fordeling 

af lagkagen, hvis statsmagten vurderer, at noget sådan vil kunne skabe et højere niveau af velfærd i 

samfundet. 

                                                           
69 ’Eide, Erling og Stavang, Endre, (2001, 22)’ 
70 ’Eide, Erling og Stavang, Endre, (2001, 22)’ 
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Kaldor Hicks kriteriet er, jf. betragtningerne ovenfor, knap så ambitiøst som Pareto kriteriet, men 

det er til gengæld noget lettere at anvende i praksis. Kaldor Hicks kriteriet er derfor ofte det 

kriterium, som lovgiver bør følge, når det er maksimal samfundsvelfærd, der er målet. Pareto 

kriteriet har imidlertid en enkelt styrke, i forhold til Kaldor Hicks kriteriet, idet Pareto kriteriet er 

fuldstændig ukontroversielt. Hvem vil eksempelvis ikke stemme ja til en ny lov, der kan stille visse 

aktører bedre uden at skade andre? Kaldor Hicks kriteriet er derimod ikke helt så ukontroversielt. 

Årsagen hertil er, at kriteriet, for det første, ikke bestemmer, at en omfordeling af ressourcerne rent 

faktisk skal ske. Kriteriet bestemmer blot, at omfordelingen skal være mulig rent hypotetisk. Kaldor 

Hicks kriteriet tager således ikke stilling til fordelingsmæssige forhold, hvorfor det i visse 

situationer kan være betænkeligt for lovgiver at benytte kriteriet. For det andet benytter Kaldor 

Hicks kriteriet en sammenligning af individuelle aktørers nytte, hvilket ikke er uden problemer. Der 

kan således stilles spørgsmålstegn ved, om en sådan nyttesammenligning overhovedet er mulig.71 

På trods af at der kan stilles visse spørgsmålstegn ved Kaldor Hicks kriteriets anvendelse, og 

selvom kriteriet bygger på en noget urealistisk antagelse om nyttesammenligninger, vil det være det 

efficiens kriterium, der bliver anvendt i nærværende afhandling. Årsagen hertil er, for det første, at 

fordelingskritikken der er omtalt ovenfor, reelt kan løses via skattesystemet og, for det andet, at 

Kaldor Hicks kriteriet er det af de to efficienskriterier, der fungerer bedst i praksis. Pareto kriteriet 

ville således have været uanvendeligt i en analyse af den børsretlige oplysningsforpligtigelse, da 

kriteriet straks ville konkludere, at gældende ret er udtryk for en Pareto efficient retstilstand. 

Rationalet bag denne påstand er, at den børsretlige oplysningsforpligtigelse er en bestemmelse, der 

forpligter udstedere af værdipapirer til hurtigst muligt at offentliggøre intern viden. Bestemmelsen 

indeholder således en begrænsning af udstedernes handlefrihed, hvilket, som udgangspunkt, må 

betegnes som værende en ulempe for udstederne. For investorerne er oplysningsforpligtigelsen 

derimod en fordel, idet bestemmelsen tildeler dem en ret til kursrelevant information, som de ikke 

ville have i en situation uden en tilsvarende bestemmelse. Da udstedere og investorer derfor, som 

udgangspunkt, har modsatrettede interesser, i forhold til hvornår og hvor meget information der skal 

offentliggøres, vil en hvilken som helst ændring af en given retstilstand være udtryk for en fordel 

for den ene part og en ulempe for den anden part. Det ville derfor ikke være muligt for lovgiver, 

med udgangspunkt i Pareto kriteriet, at ændre på gældende ret sådan, at der bliver skabt en Pareto 

forbedring, idet det ikke er muligt at stille den ene part bedre, uden at den anden part stilles 

dårligere. Kaldor-Hicks kriteriet er i den sammenhæng mere operationelt, idet kriteriet netop tillader 
                                                           
71 ’Riis, Thomas, (1999, 1155)’ 
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lovgiverne at vælge den løsning, hvor vinderne, ved en lovændring, vinder mere, end taberne taber. 

Kaldor-Hicks kriteriet kan således beskrives som en egentlig cost benefit analyse, hvorfor 

lovgiverne ikke vil være begrænset af, at ingen aktører må stilles dårligere end i udgangspunktet.  
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Kap 6 – Det retsøkonomiske rationale for den børsretlige 

oplysningsforpligtigelse   
En forudsætning for at kunne foretage en retsøkonomisk analyse, er, som omtalt i afhandlingens 

kapitel 1, at man er bevidst om formålet med den lovgivning man undersøger. Det er således ikke 

muligt at analysere på en retsregels effektivitet, hvis man ikke er bevidst om retsreglens 

grundlæggende formål. Dette kapitel vil derfor redegøre for kapitalmarkedets overordnede funktion, 

set fra et samfundsøkonomisk perspektiv, samt for de økonomiske rationaler der ligger til grund for 

den børsretlige oplysningsforpligtigelse. Som en konsekvens heraf er afhandlingens kapitel 6 

struktureret på følgende måde; Afsnit 6.1. redegør indledningsvist for kapitalmarkedets 

grundlæggende funktion, mens der i afsnit 6.2. redegøres for, hvornår markedet kan anses for at 

være efficient. Dernæst redegøres i afsnit 6.3. for, hvorfor markedet i visse situationer, som følge af 

en eller flere markedsfejl, ikke kan antages at være efficient. På baggrund af redegørelserne i 

afsnittene 6.1.-6.3. forklares afslutningsvist det retsøkonomiske rationale bag den børsretlige 

oplysningsforpligtigelse i afsnit 6.4.  

6.1. – Kapitalmarkedets grundlæggende funktion 
”The economic function of a financial market is to increase the efficiency with which individuals can engage 

in mutually beneficial intertemporal exchanges72 with other individuals”73 

Kapitalmarkedets funktion er altså at øge effektiviteten, hvormed to individer indgår gensidigt 

fordelagtig handler. Man kan med andre ord sige, at kapitalmarkedets formål er at mindske 

omkostningerne ved at organisere en handel. Når parternes transaktionsomkostninger mindskes, 

forstørres forhandlingszonen mellem parterne, hvorfor sandsynligheden for at der indgås gensidigt 

fordelagtige handler forøges. Fungerer kapitalmarkedet effektivt, vil alle gensidigt fordelagtige 

handler blive realiseret, hvorfor samfundets kapitalressourcer allokeres optimalt, hvilket er i 

samfundets interesse. Det skal dog nævnes, at et velfungerende kapitalmarked ikke nødvendigvis er 

i modstrid med, at der er visse gode investeringsprojekter, som ikke kan opnå finansiering, og 

dermed ikke kan gennemføres.74 Kapital er således en knap ressource, hvorfor det også bliver 

kapitalmarkedets formål at lede kapitalen derhen, hvor den tilføres de mest rentable projekter.75 Er 

                                                           
72 En intertemporal exchange skal forstås som en handel, hvor de to sider af handlen foregår på forskellige 
tidspunkter. Køb og salg af aktier er et godt eksempel på en sådan handel.    
73 ’Bradfield, James, (2007, 3)’ 
74 Et godt projekt defineres her, som et projekt der har en positiv nutidsværdi.  
75  ’Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000, (1999, 167-168)’ 
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der således ikke kapital nok til at gennemføre alle projekter, med positive nutidsværdier, bør 

kapitalen tilføres de mest rentable projekter.  

For at opsummere, så er Kapitalmarkedets funktion at formidle kontakten imellem aktører med et 

finansieringsbehov, og aktører som søger at få forrentet deres opsparing. Fungerer markedet 

effektivt, vil samfundets kapitalressourcer blive allokeret optimalt, hvilket er i samfundets interesse.  

6.1.1. – Kapitalmarkedets særlige informationsbehov 

Målet om at fordre en efficient allokering af samfundets ressourcer er helt centralt i økonomisk 

teori, og er reelt det grundlæggende formål for alle typer af markeder. Det der adskiller 

kapitalmarkedet fra andre markeder, herunder varemarkedet, er derfor ikke målet om en efficient 

ressourceallokering. Det der adskiller kapitalmarkedet fra varemarkedet, er derimod, at der på 

kapitalmarkedet handles med værdipapirer.  

Et værdipapir er ikke værdifuldt i sig selv, på samme måde som en vare kan være det. Det der er 

værdifuldt og interessant, er derimod den fordringsret, som værdipapiret er bærer af. Værdipapirer 

kan således forklares som kommunikative instrumenter, der giver besidderen af værdipapiret, det vil 

sige kreditor, oplysninger om en specifik bagvedliggende ret til at kræve en ydelse fra en anden 

person, nemlig debitor.76 En aktie giver eksempelvis ejeren af aktien en afledt ret til en 

forholdsmæssig andel af alle fremtidige udbytter fra det selskab, der har udstedt aktien, mod at 

aktionæren på tidspunktet t = 0 har accepteret at yde et kapitalindskud til selskabet. Hvad værdien 

af en aktie reelt er, afhænger derfor af selskabets forhold, herunder særligt selskabets fremtidige 

indtjeningspotentiale, og kan derfor ikke udledes med sikkerhed af selve værdipapiret.  

Den grundlæggende forskel mellem varemarkedet og kapitalmarkedet er således, at der på 

varemarkedet sker en samtidig udveksling af ydelser, mens der på kapitalmarkedet sker en 

tidsforskudt udveksling af ydelser. Netop det faktum at der sker en tidsforskudt udveksling af 

ydelser bevirker, at parterne, på tidspunktet for aftalens indgåelse, ikke med sikkerhed kan fastsætte 

værdien af det værdipapir som omsættes. Handel med værdipapirer indebærer derfor, alt andet lige, 

en større risiko for parterne end ved handel med traditionelle varer. Parterne i en værdipapirhandel 

har derfor et særligt behov for udstederspecifik information, idet denne information er nødvendig 

for, at parterne kan vurdere værdien af de fremtidige ydelser, der kan afledes af værdipapiret. Her er 

det altså antaget, at de økonomiske aktører benytter fundamental værdiansættelse, det vil sige, at 

                                                           
76 ’Hansen, Jesper Lau, (2001, 64)’ 
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værdien af en aktie værdisættes som nutidsværdien af alle fremtidige dividendeudbetalinger, 

hvorfor det er essentielt, at parterne har adgang til kursrelevant information vedrørende det 

udstedende selskab.   

En særlig problemstilling vedrørende udstederspecifik information er, at ingen af parterne i en 

værdipapirhandel nødvendigvis er i besiddelse af den ønskede information. Dette er eksempelvis 

tilfældet ved køb og salg af aktier, på det sekundære marked, mellem to af udstedervirksomheden 

uafhængige investorer. I en sådan handel har hverken overdrager eller erhverver af værdipapiret 

nødvendigvis særlig megen viden om det selskab, som værdipapiret afleder rettigheder fra. Det er 

derimod udstedervirksomheden selv, der besidder denne information, hvorfor det er nødvendigt, at 

udstedervirksomheden kontinuerligt forsyner markedet med kursrelevant information.   

6.2. - Det efficiente kapitalmarked 
At kapitalmarkedets vigtigste funktion er at fordre en effektiv allokering af samfundets 

kapitalressourcer, er generelt accepteret i økonomiske kredse, og har ikke givet anledning til megen 

diskussion. Hvad der derimod har været ganske omdiskuteret, er, hvornår et marked kan anses for at 

være efficient. Den vel nok mest accepterede fortolkning af begrebet må tilskrives økonomen 

Eugene Fama, der første gang definerede begrebet i hans artikel; ”Efficient Capital Markets: A 

review of Theory and Empirical Work”. I artiklen definerede Fama det efficiente kapitalmarked på 

følgende måde: 

” A market in which prices always ”fully reflect” available information is called efficient”.77 

Udtrykket fully reflect, i definitionen ovenfor, er blevet præciseret som en situation, hvor kurserne 

bevæger sig som om alle markedsaktører har al tilgængelig information. Det er således ikke et krav, 

at alle investorer skal have al tilgængelig information, blot skal prisdannelsen ske, som om de har 

denne information.78  

Det er væsentligt at forstå, at Fama’s definition vedrører en særlig type af efficiens, nemlig 

informationsmæssig efficiens. Det faktum, at Fama fokuserer på informationsmæssig efficiens, 

strider ikke mod det resultat, som blev udledt i afhandlingens forrige afsnit om, at markedet skal 

fordre allokativ efficiens. En efficient allokering af samfundets kapitalressourcer kan nemlig 

forklares som værende målet med markedet, mens informationsmæssig efficiens kan forklares som 

                                                           
77 ’Fama, Eugene. F. (1970, 383)’ 
78 ’Hansen, Jesper Lau, (2001, 83)’ 
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værende det middel, der fremmer målet. Fama har beskrevet samspillet mellem de to typer af 

efficiens på følgende måde: 

”In general terms, the ideal is a market in which prices provide accurate signals for resource allocation: 

that is, a market in which firms can make production-investment decisions, and investors can choose among 

the securities that represent ownership of firms’ activities under the assumption that security prices at any 

time “fully reflect” all available information”.79 

Nøgleordet i citatet ovenfor er, at markedet antages at være efficient, hvis de finansielle 

instrumenter altid er prissat sådan, at de sender præcise signaler til investorerne omkring værdien af 

de afledede rettigheder, da disse signaler netop sætter investorerne i stand til at placere deres 

ressourcer optimalt. Her er det antaget, at investorerne rent faktisk vil være i stand til at benytte den 

tilgængelige information til præcist at fastsætte værdien af en given investering. Kort sagt, så 

medfører en korrekt prisfastsættelse, rent teoretisk, at investorerne med lethed kan identificere alle 

gensidigt fordelagtige handelsmuligheder, hvilket er en fordelagtig tilstand for såvel de individuelle 

investorer som for samfundet som helhed, idet ressourcerne da altid vil blive allokeret derhen, hvor 

de giver mest nytte.  

For at samle op på betragtningerne i dette afsnit så retter efficiensbegrebet sig mod spørgsmålet om, 

i hvilket omfang investorerne har adgang til kursrelevant information samt, i hvilket omfang disse 

informationer er inkorporeret i priserne på de finansielle instrumenter. Er markedet efficient, vil 

kurserne på de finansielle instrumenter altid fuldt ud reflektere al tilgængelig information, hvorfor 

kurserne udelukkende vil ændre sig, hvis der opstår decideret ny information. I tilfælde af at der 

opstår ny information, vil kurserne på de finansielle instrumenter endvidere øjeblikkeligt justere sig 

sådan, at de også indeholder den nye information, hvorfor det reelt bliver umuligt at slå markedet. 

Rationalet er, at konkurrencen mellem de informerede investorer vil drive priserne mod deres sande 

værdier.     

6.2.1. – The Efficient Capital Market Hypothesis      

I midten af det tyvende århundrede var der, blandt amerikanske økonomer, udbredt enighed om, at 

de amerikanske børser var tilnærmelsesvist efficiente. Baggrunden for denne enighed var en række 

empiriske undersøgelser, der havde vist, at udviklingen i aktiekurserne på de amerikanske børser, i 

udpræget grad, fulgte en random walk. Der kunne således ikke påvises en sammenhæng mellem 

kursbevægelserne i dag og kursbevægelserne i går, hvilket blev tolket som, at kurserne var korrekt 
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prisfastsatte. Rationalet var, at hvis det ikke var muligt for investorerne at forudse den fremtidige 

kursudvikling, måtte det være fordi, kurserne allerede indeholdt al den viden, som investorerne 

besad omkring de pågældende værdipapirer.80      

I 1970 opstillede Eugene Fama, med udgangspunkt i de empiriske testresultater, en hypotese om, at 

kapitalmarkedet er efficient. Hypotesen er en simpel påstand om, at kursen på en aktie altid fuldt ud 

reflekterer al tilgængelig information. Hypotesen er således en påstand om, at kapitalmarkedet altid 

er informationsmæssigt efficient.  

Hypotesen om det efficiente kapitalmarked må ikke misforstås som en endegyldig sandhed. Der er 

således tale om en hypotese, det vil sige en sandsynlig videnskabelig antagelse om, hvordan 

virkeligheden ser ud. Der er altså tale om en foreløbig teori, som kan være genstand for empiriske 

tests.  

For at kunne teste hypotesen om det efficiente kapitalmarked, opstillede Fama tre niveauer af 

markedsefficiens, hvor hvert niveau var defineret ud fra et givet informationssæt. Mere præcist 

skelner Fama mellem: 

o Svag efficiens 

o Semi-stærk efficiens og  

o Stærk efficiens. 

Disse tre niveauer af efficiens indikerer ikke, at Fama opererer med tre forskellige typer af 

markedsefficiens, men, at han arbejder med tre forskellige typer af informationssæt, for hvilke 

markedet kan være efficient. Nedenfor gennemgås de tre versioner af hypotesen om det efficiente 

kapitalmarked samt de empiriske testresultater.  

6.2.1.1. – Efficiens i svag form 

Et marked antages at være efficient i den svage form, hvis de nuværende kurser afspejler al 

historisk information om det pågældende værdipapir. Er markedet efficient i denne form, vil 

indsamling og fortolkning af historiske informationer omkring prisudviklingen på et givet 

værdipapir derfor være nytteløst, i forhold til at forudsige den fremtidige prisudvikling.  
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6.2.1.2. – Efficiens i semi-stærk form 

Ved efficiens i den semi-stærke form forstås, at dagens aktiekurser altid afspejler al offentlig 

tilgængelig information. Al offentlig tilgængelig information indeholder naturligvis de historiske 

informationer, der blev omtalt ovenfor. Derudover indeholder begrebet den form for information, 

der findes i årsregnskaber, budgetter, pressemeddelelser samt information som kan udledes af 

generelle markedsforhold. Semi-stærk efficiens indebærer, at det ikke er muligt at tjene en 

overnormalprofit på at analysere på allerede offentliggjort information, idet kurserne straks tilpasser 

sig ny information, når denne offentliggøres.81   

6.2.1.3. – Efficiens i stærk form 

Ved efficiens i den stærke form forstås, at dagens aktiekurser altid afspejler al information, uanset 

om denne information er offentliggjort eller ej. Efficiens i den stærke form bevirker, at intern viden, 

eksempelvis en bestyrelses interne viden om at man vil påbegynde fusionsforhandlinger med en 

konkurrerende virksomhed, allerede vil være afspejlet i kursen på virksomhedens værdipapirer, på 

det tidspunkt hvor den interne viden opstår. Hvis markedet er efficient i den stærke form, vil det end 

ikke være muligt for potentielle insidere at tjene en overnormal profit ved køb og salg af 

værdipapirer.  

6.2.1.4. – De empiriske resultater 

Empiriske undersøgelser har vist, at kapitalmarkedet er forholdsvist efficient, for så vidt angår svag 

og semi-stærk efficiens. De empiriske resultater viser dog også, at hypotesen ikke kan opretholdes i 

sin stærkeste form, eftersom insidere ofte har mulighed for at tjene en overnormal profit, hvis de 

handler på baggrund af deres informationsfordel. Virkelighedens kapitalmarked kan derfor kun 

betragtes som værende tilnærmelsesvist efficient i den semi-stærke form. I relation hertil er det 

nødvendigt at bemærke, at de fleste empiriske undersøgelser er foretaget med udgangspunkt i det 

amerikanske kapitalmarked, der anses for at være et af de mest efficiente markeder i verden. Det er 

derfor tvivlsomt, i hvilket omfang resultaterne kan overføres på andre markeder, herunder det 

danske kapitalmarked. De foreliggende undersøgelser vedrørende markedsefficiens på det danske 

kapitalmarked, giver således ikke noget entydigt belæg for, at kunne konkludere, at det danske 

kapitalmarked skulle være efficient, hverken for så vidt angår svag eller semi-stærk efficiens.  

Enkelte undersøgelser har dog fundet, at det danske aktiemarked er relativt efficient, i og med at det 

er blevet observeret, at aktiekurserne reagerer på fremkomsten af ny information på selve dagen for 
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fremkomsten af informationen.82 Disse observationer tyder altså på, at det danske marked reagerer 

forholdsvist hurtigt på fremkomsten af ny information, uden dog at leve helt op til den semi-stærke 

udgave af efficiens hypotesen.   

6.3. – Markedsfejl og betydningen heraf for markedets efficiensniveau 

I afsnit 6.2 ovenfor blev der redegjort for, at markedet antages at være efficient, når kurserne på de 

finansielle instrumenter fuldt ud reflekterer al tilgængelig information. Det blev endvidere vist, at 

de foreliggende empiriske undersøgelser ikke støtter efficienshypotesen i dens stærkeste form. De 

empiriske resultater er således kun forenelige med, at markedet tilnærmelsesvist kan betragtes som 

værende efficient i den semi-stærke form, hvilket vil sige, at kurserne på de finansielle instrumenter 

afspejler alt offentlig tilgængelig information, samt at kurserne forholdsvist hurtigt justerer sig, når 

der fremkommer ny information. Efficienshypotesens semi-stærke form er således en udmærket 

indikation af, hvordan virkelighedens kapitalmarkeder faktisk opfører sig.  

De empiriske resultater løfter hermed Famas hypotese op til at være væsentligt mere end blot et 

interessant empirisk spørgsmål. De empiriske resultater af hypotesen har nemlig implikationer for, 

hvordan markedet bør reguleres. Med tanke på de empiriske resultater bliver det nemlig lovgivers 

job at finde frem til, hvorfor hypotesen om det efficiente kapitalmarked ikke holder i praksis samt at 

undersøge, hvordan markedet eventuelt kan reguleres, sådan at markedet for fremtiden bliver mere 

efficient. Det retsøkonomiske rationale er således, at hvis problemet kan identificeres, kan det 

muligvis også løses. Afsnittet nedenfor vil derfor redegøre for to af de primære årsager til, at 

virkelighedens kapitalmarkeder ikke er fuldt ud efficiente.  

6.3.1. – Begrænset rationelle investorer 

Hypotesen om det efficiente kapitalmarked forudsætter, at alle investorer på markedet agerer fuldt 

ud rationelt. Det antages således, at alle investorer er nyttemaksimerende individer, og at de altid 

handler derefter. En rationel investor vil derfor altid vælge den investering der, inden for en given 

mængde af risiko, giver det største forventede afkast uden systematisk at lave fejl.83  

Antagelsen om at alle investorer er fuldt ud rationelle, betyder, at en hvilken som helst investor, på 

et hvilket som helst tidspunkt, skal være i stand til at kunne vurdere værdien af alle potentielle 

investeringsmuligheder, samt at investor skal kunne identificere og udvælge den mulighed, der 

giver investor den størst mulige nytteværdi.  
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Antagelsen om rationelle aktører er stærkt forankret i økonomisk teori. Det bør imidlertid står klart, 

at antagelsen ikke altid vil holde. Det er således urealistisk at tro, at en hvilken som helst investor, 

på et hvilket som helst tidspunkt, vil være i stand til at vurdere den sande værdi af alle 

investeringsmuligheder, dvs. den forventede nutidsværdi af alle fremtidige Cash flows.  

Det faktum, at investorerne i den virkelige verden ikke altid agerer i overensstemmelse med 

antagelsen om fuldstændig rationalitet, kan benyttes som en del af forklaringen på, at hypotesen om 

det efficiente kapitalmarked ikke holder i praksis. Det er således ikke realistisk at tro, at en investor, 

der er begrænset rationel, på et hvilket som helst tidspunkt vil være i stand til at kunne vurdere 

værdien af alle potentielle investeringsmuligheder samt at identificere og udvælge den mulighed, 

der giver investor den størst mulige nytteværdi. En begrænset rationel investor vil således jævnligt 

begå fejl, hvilket kan lede til inefficiente investeringsbeslutninger, hvilket i sidste ende kan være 

skadeligt for markedsefficiensen. Det paradoksale i den sammenhæng er, at det ikke er udelukket, at 

de begrænset rationelle investorer kan tjene en højere profit end de rationelle. Hvis graden af 

begrænset rationelle investorer på markedet er tilstrækkeligt høj, kan deres fejlvurderinger være 

selvforstærkende, hvorved der opstår selvopfyldende profetier i form af bobler. IT- boblen er et 

klassisk eksempel på en sådan trend. En bobel er derfor ikke i overensstemmelse med en 

samfundsmæssig efficient allokering af samfundets ressourcer, idet kapitalen reelt ikke er allokeret 

derhen, hvor den gør mest nytte. Bobler har det derfor med at briste, når det går op for investorerne, 

at virkeligheden ikke lever op til forventningerne.84  

Selv om en bristet bobel er i overensstemmelse med, at investorerne, under ét, har korrigeret de 

fejlslagne forventninger, så er det ikke udelukkende en positiv situation. En bristet bobel kan 

således betyde, at investorerne, i en periode, mister tilliden til, at markedet overhovedet kan 

fungere, hvilket kan lede til kreditrationering. Et aktuelt eksempel på en sådan situation er 

finanskrisen anno 2008.    

Betydningen af at ikke alle investorer kan antages at være fuldt ud rationelle, må dog ikke 

overvurderes. Som nævnt tidligere er det således ikke nødvendigt, at alle investorer reelt besidder al 

tilgængelig viden, og er i stand til at benytte den. Markedet antages således at være efficient, blot 

aktiekurserne opfører sig, som om alle investorer besidder og benytter den nødvendige viden. Er 

mængden af rationelle investorer på markedet tilstrækkeligt stor, kan der således argumenteres for, 

at gennemsnittet af alle investorernes forventninger vil lede markedspriserne til at være lig med de 
                                                           
84 ‘Rose, Caspar, (2003, 484-485)’ 
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sande værdier af aktierne. Rationalet er, at de rationelle investorer spekulerer imod de begrænset 

rationelle.85 Det realistiske i dette argument afhænger imidlertid af, at der reelt er en vis mængde af 

rationelle investorer på markedet og, at de altid vil være i stand til at bestemme aktiernes sande 

værdier, hvilket i sig selv forekommer at være en smule urealistisk. Det må derfor antages, at 

eksistensen af begrænset rationelle investorer, i mange tilfælde, vil lede til, at hypotesen om det 

efficiente kapitalmarked ikke holder fuldt ud i praksis.   

6.3.2. – Asymmetrisk information 

Hypotesen om det efficiente kapitalmarked forudsætter, at al information er gratis tilgængelig for 

alle investorer. Denne forudsætning er helt essentiel for efficienshypotesen, idet hypotesen netop 

postulerer, at kursen på en aktie altid fuldt ud afspejler al tilgængelig information.  

Det er imidlertid et anerkendt faktum, at der på virkelighedens kapitalmarkeder eksisterer privat 

information, som ikke er offentligheden bekendt. Der er således visse aktører på markedet, der har 

mere og/eller bedre information end de resterende markedsaktører. Ledelsen i et selskab har således 

ofte adgang til informationer, der kan påvirke kursdannelsen på virksomhedens aktier, hvis denne 

information offentliggøres. Det kan eksempelvis være intern viden omkring en forestående fusion 

eller omkring udviklingen af et nyt medicinalprodukt, der kan revolutionere kræftforskningen. 

Sådanne oplysninger vil klart kunne have et kurspåvirkende potentiale, hvorfor en hvilken som helst 

investor vil have en interesse i at besidde denne information. I mange situationer er det imidlertid 

ikke i udstedervirksomhedens interesse at oplyse om disse interne forhold, hvorfor de eksterne 

investorer ikke kan benytte informationerne, når de skal vurdere værdien af selskabets aktier. De 

eksterne investorer må i stedet forlade sig på den information, der allerede er offentliggjort, eller 

som de selv kan fremdrive. Denne forskel i adgangen til information omtales normalt som 

asymmetrisk information.   

Tilstedeværelsen af asymmetrisk information vil, i mange tilfælde, være en hindring for, at 

markedet kan fungere efficient.86 Ledelsen i de børsnoterede virksomheder har nemlig, i vid 

udstrækning, mulighed for at kontrollere, hvilke informationer der oplyses til markedet, og hvilke 

der holdes hemmelige. Netop denne informationsasymmetri gør, at hypotesen om det efficiente 

                                                           
85 ’Rose, Caspar, (2003, 484-485)’  
86 Problemet med asymmetrisk information er velkendt i økonomisk teori. George Akerlof var således, i ”The market 

for Lemmons”, fra 1970, den første til at vise, at eksistensen af asymmetrisk information udgør et reelt markedssvigt, i 
forhold til ideen om det fuldkomne marked. 
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kapitalmarked ikke holder fuldt ud i praksis, idet det bliver urealistisk at tro på, at investorerne altid 

vil være i stand til at forudse den sande værdi af alle fremtidige Cash flows.  

Problemet med asymmetrisk information er, lidt forenklet, at investorerne ikke kan gennemskue, 

om en given aktie vil være en god eller en dårlig investering. Problemet, der kendes som adverse 

selection, kan reelt medføre, at der opstår kreditrationering på markedet for kapital. En investor der 

ikke med sikkerhed kan skelne de dårlige investeringer fra de gode, vil nemlig indregne en 

risikopræmie i den pris, som han vil være villig til at betale for en aktie. Derved kan der opstå 

situationer, hvor virksomheder der besidder projekter med positive nutidsværdier, ikke kan opnå 

finansiering på markedet, fordi investorerne ikke kan verificere, at virksomhedens aktier faktisk er 

en god investering.  

Der kan naturligvis argumenteres for at de virksomheder, hvis aktier er gode investeringsobjekter, 

vil have incitament til at signalere til investorerne, at de er sunde virksomheder. Problemet er blot, 

hvorvidt disse virksomheder har mulighed for at signalere dette troværdigt. De virksomheder der er 

usunde, kan nemlig også have incitament til at signalere, at de er sunde, selv om det reelt ikke er 

tilfældet. Dette fænomen kendes som moral hazard, og kan eksempelvis bestå i, at en virksomhed 

forsøger at sminke sine regnskaber, eller ved at der bevidst tilbageholdes oplysninger af negativ 

karakter.  

Eksistensen af asymmetrisk information er reelt en markedsfejl, i forhold til teorien om det 

fuldkomne marked, og kan derfor benyttes som en del af forklaringen på, at hypotesen om det 

efficiente kapitalmarked ikke holder fuldt ud i praksis. Asymmetrisk information har således som 

konsekvens, at investorernes tillid til markedet mindskes, idet der opstår usikkerhed om, hvorvidt 

aktiekurserne reelt afspejler aktiernes sande værdi. Kort sagt, medfører asymmetrisk information, at 

markedet bliver mindre likvidt, idet investorerne nødvendigvis må sikre sig imod markedsmisbrug, 

ved at indregne en risikopræmie i den pris, de vil betale for et værdipapir.    
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6.4. – Det retsøkonomiske rationale for den børsretlige oplysningsforpligtigelse 

Den børsretlige oplysningsforpligtigelse i værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, foreskriver, som 

omtalt tidligere i afhandlingen, at en udsteder af værdipapirer hurtigst muligt skal offentliggøre 

intern viden, der direkte vedrører udstederen, og som må antages mærkbart at få betydning for 

kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort.  

Formålet med den børsretlige oplysningsforpligtigelse er, dybest set, at minimere problemerne ved 

asymmetrisk information på kapitalmarkedet. Ved at kræve hurtig og korrekt offentliggørelse af 

intern viden forbedres informationsstrømmen fra virksomhederne til markedet, hvilket, i henhold til 

tesen om det efficiente marked, vil være med til at forbedre markedsefficiensen. Desto mere 

information investorerne har til deres rådighed, desto tættere vil aktiekurserne være på deres sande 

værdier, hvilket betyder, at markedet vil være bedre i stand til at opfylde sin allokeringsfunktion.   

Der kan derfor argumenteres for, at den børsretlige oplysningsforpligtigelse er med til at sikre, at 

samfundets kapitalressourcer fordeles mere efficient, end hvis de børsnoterede virksomheder ikke 

var underlagt en forpligtigelse til at offentliggøre intern viden. Det retsøkonomiske rationale bag 

den børsretlige oplysningsforpligtigelse er således, at bestemmelsen, af statsmagten, opfattes som 

en Kaldor-Hicks forbedring i forhold til en situation uden lignende lovregulering.   

Afslutningsvist skal det nævnes, at den børsretlige oplysningsforpligtigelse ikke automatisk fører til 

skabelsen af et kapitalmarked, der lever op til det ideal, som hypotesen om det efficiente 

kapitalmarked er udtryk for. Bestemmelsen løser således ikke problemet med, at mange investorer 

er begrænset rationelle, ligesom bestemmelsen ikke alene kan fjerne risikoen for markedsmisbrug. 

Den børsretlige oplysningsforpligtigelse skaber således ikke fuld tillid  til markedet, men er blot et 

skridt i den rigtige retning.    
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6.5. – Sammenfatning af kapitel 6 

Kapitalmarkedernes grundlæggende funktion er at fordre en efficient allokering af samfundets 

kapitalressourcer. En forudsætning for at kapitalmarkedet kan fordre en efficient 

ressourceallokering, er, at markedet fungerer som en effektiv prisdannelsesmekanisme, det vil sige 

at priserne på de finansielle instrumenter altid afspejler al tilgængelig information. Rationalet er, at 

når markedet er informationsmæssigt efficient, kan investorerne med lethed identificere alle 

gensidigt fordelagtige handelsmuligheder, hvilket er en fordelagtig tilstand for såvel de individuelle 

investorer som for samfundet som helhed. Kapitalmarkedet antages derfor at være efficient, hvis 

kurserne på de finansielle instrumenter altid afspejler al tilgængelig information.  

I praksis har det vist sig, at kapitalmarkedet ikke er fuldt ud efficient i den ovenfor omtalte forstand. 

Dette skyldes primært eksistensen af asymmetrisk information i markedet. Ledelsen i en 

virksomhed besidder således ofte privat information, som investorerne i markedet ikke besidder. Da 

det ofte ikke er i ledelsens interesse at offentliggøre den private information, bliver 

informationsasymmetrien et problem for markedet, idet investorerne ikke altid vil kunne 

gennemskue, hvilke investeringsmuligheder der er gode, og hvilke der ikke er. Problemet, der 

kendes som adverse selection, kan reelt medføre, at der opstår kreditrationering på markedet for 

kapital. Asymmetrisk information har således som konsekvens, at investorernes tillid til markedet 

mindskes, idet der opstår usikkerhed om, hvorvidt aktiekurserne reelt afspejler aktiernes sande 

værdier. Kort sagt, medfører asymmetrisk information, at markedet bliver mindre likvidt, idet 

investorerne nødvendigvis må sikre sig mod markedsmisbrug, ved at indregne en risikopræmie i 

den pris de vil betale for et givet værdipapir.    

Formålet med den børsretlige oplysningsforpligtigelse er at minimere problemerne ved asymmetrisk 

information på kapitalmarkedet. Ved således at kræve hurtig og korrekt offentliggørelse af intern 

viden forbedres informationsstrømmen fra virksomhederne til markedet, hvilket i henhold til tesen 

om det efficiente marked vil være med til at forbedre markedsefficiensen. Desto mere information 

investorerne har til deres rådighed, desto tættere vil aktiekurserne være på deres sande værdier, 

hvilket betyder, at markedet vil være bedre i stand til at opfylde sin allokeringsfunktion.   

Det økonomiske rationale bag den børsretlige oplysningsforpligtigelse er således, at bestemmelsen 

udgør en Kaldor-Hicks forbedring i forhold til en situation uden lignende lovregulering. 

Bestemmelsen øger således markedsefficiensen, i den semi-stærke form, og fordrer derfor et højere 

niveau af velfærd i samfundet.  
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Kap 7 – Analyse; Er gældende ret udtryk for en efficient retstilstand? 
I henhold til de hidtidige analyser i afhandlingen kunne man let foranlediges til at drage den 

konklusion, at gældende ret i Danmark ikke kan karakteriseres som en Kaldor-Hicks efficient 

retstilstand. Gældende dansk ret, repræsenteret ved realitetsgrundsætningen, fordrer således et 

væsentligt lavere niveau af offentliggørelse af intern viden, end den nyfortolkning som 

markedsmisbrugsdirektivet synes at være udtryk for. I henhold til tesen om det efficiente marked er 

dansk ret derfor udtryk for en inefficient retstilstand, idet det antages, at mere information altid er 

bedre end mindre. Desto mere information investorerne har til deres rådighed, desto tættere vil 

aktiekurserne være på deres sande værdier, hvilket betyder, at markedet vil være bedre i stand til at 

opfylde sin allokeringsfunktion. Der kan derfor argumenteres for, at det vil være velfærdsforøgende 

for det danske samfund, hvis realitetsgrundsætningen i værdipapirhandelsloven bliver erstattet med 

den nyfortolkning som markedsmisbrugsdirektivet synes at være udtryk for.  

Spørgsmålet er dog, om det er korrekt at antage, at mere information altid vil være en god ting? I 

afhandlingens kapitel 6 blev det som bekendt anført, at det er urealistisk at tro, at alle investorer på 

markedet altid vil agere fuldt ud rationelt. Det forekommer derfor ikke helt oplagt, at alle investorer 

altid vil finde værdi i mere information. Kunne det ikke tænkes, at markedet risikerer at blive 

oversvømmet med information, som investorerne alligevel ikke formår at benytte? Og er det 

overhovedet realistisk at tro, at der er nogen virksomheder, der vil lade sig registrere på en 

fondsbørs eller et tilsvarende reguleret marked, hvis de skal underlægges en oplysningspligt, hvor 

de er tvunget til at offentliggøre al intern viden, så snart der opstår rygter i markedet? Kunne man 

ikke frygte, at en skærpet oplysningspligt vil skræmme virksomhederne væk fra de regulerede 

markeder, idet virksomhederne frygter at spille sig selv vigtige kort af hænde, hvis de bliver tvunget 

til at offentliggøre for megen information i utide?  

Spørgsmålene ovenfor indikerer, at der måske findes et optimalt niveau af offentliggørelse af intern 

viden, som ikke er lig med en maksimal udledning af information til markedet. Kort sagt, så stilles 

der spørgsmålstegn ved, om maksimal offentliggørelse af intern viden altid vil være i samfundets 

interesse? 

Dette kapitel vil, på baggrund af ovenstående betragtninger og med udgangspunkt i Kaldor Hicks 

kriteriet, søge at vurdere, i hvilket omfang gældende ret i Danmark kan karakteriseres som en 

efficient retstilstand. Analysen vil i den forbindelse undersøge, hvorvidt realitetsgrundsætningen 
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fordrer et optimalt niveau af offentliggørelse, eller om samfundet kunne være bedre stillet, hvis der 

blev offentliggjort mere eller mindre information. Analysen forekommer at være interessant, idet 

den kan danne grobund for, hvorledes de danske lovgivere bør forholde sig i den nuværende 

situation, det vil sige, om lovgiverne bør foretage en lovændring for at bringe dansk ret i 

overensstemmelse med EU-retten, eller om de bør kæmpe for at få foretaget en ændring af 

markedsmisbrugsdirektivet, sådan at gældende dansk ret kan fastholdes. 

Da analysen bliver foretaget med udgangspunkt i Kaldor-Hicks kriteriet, kan velfærdskriteriet, lidt 

forsimplet, beskrives på følgende måde: 

Samfundsmæssig velfærd = (Fordelene ved en given bestemmelse – ulemperne ved bestemmelsen) – 

omkostninger til håndhævelse. 

For at forenkle analysen vil det blive antaget, at den første del af udtrykket ovenfor udelukkende 

påvirkes af de direkte markedsaktører, forstået som investorer og udstedere. Som en konsekvens 

heraf vil kapitlet blive struktureret på følgende måde; I afsnit 7.1. analyseres investorernes forhold, 

mens udstedernes forhold analyseres i afsnit 7.2. Endelig inddrages Statens rolle i afsnit 7.3., hvor 

der vil være fokus på Statens håndhævelsesomkostninger. På baggrund af analyserne i afsnit 7.1.-

7.3. diskuteres det afslutningsvist, i afsnit 7.4., i hvilket omfang gældende ret i Danmark fordrer et 

optimalt niveau af offentliggørelse af intern viden.  

7.1. – Investorsynsvinkel 

I dette afsnit vil det, med udgangspunkt i en investorsynsvinkel, blive analyseret, hvorvidt 

realitetsgrundsætningen må betragtes som en efficient retstilstand. Da realitetsgrundsætningen 

udelukkende fordrer offentliggørelse af hård information, vil afsnittet indlede med en kort 

forklaring af netop det begreb.  

Hård information kan defineres som håndfaste og objektivt konstaterbare forhold, der kan 

verificeres som kendsgerninger. Hård information vedrører altså forhold og begivenheder, der har 

fundet sted, og som derfor kan betegnes som fakta. Hård information kan eksempelvis være 

information om, at to virksomheder har indgået en aftale om et joint venture samarbejde eller, 

alternativt, at en virksomhed har opkøbt aktiemajoriteten i en konkurrerende virksomhed.   

Blød information kan modsat defineres som værende information af mere spekulativ og usikker 

karakter, hvorfor det ikke er muligt, med sikkerhed, at verificere forholdene. Blød information 
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vedrører således forhold, der endnu ikke har fundet sted, og som derfor ikke kan karakteriseres som 

fakta. Blød information kan eksempelvis være information om, at to virksomheder har indledt 

forhandlinger om at oprette et joint venture samarbejde eller, alternativt, at en virksomhed er i gang 

med at sondere mulighederne for at opkøbe aktiemajoriteten i en konkurrerende virksomhed.   

Som det blev omtalt ovenfor, fordrer gældende ret i Danmark udelukkende offentliggørelse af hård 

information. Spørgsmålet bliver derfor, om en sådan retstilstand kan antages at være efficient, eller 

om investorerne må forventes at efterspørge yderligere information, herunder blød information?   

Tager man udgangspunkt i tesen om det efficiente marked, er det relevante spørgsmål, om markedet 

som helhed, det vil sige markedsdeltagerne under ét, vil tillægge yderligere oplysninger værdi, det 

vil sige om markedet må forventes at få et mere præcist estimat for børsselskabernes fundamentale 

værdier, hvis selskaberne offentliggør yderligere information?87 Den resterende del af nærværende 

afsnit vil derfor søge at give svaret på netop det spørgsmål.  

Da markedet imidlertid består af forskellige typer af investorer, der divergerer fra hinanden i 

forhold til graden at professionalisme, bliver det nødvendigt at analysere hver enkelt gruppe for sig. 

Årsagen hertil er, at man ikke kan forvente, at en professionel investor vil vurdere værdien af en 

given oplysning på samme måde som en privat investor, der ikke har den samme ekspertise. 

Analysen vil derfor, i det følgende, blive opdelt på et afsnit, der omhandler private investorer og et, 

der omhandler professionelle investorer.  

7.1.1. - Private investorer og risikoen for information overload 

Som omtalt ovenfor, i kapitel 6.3.1., er det urealistisk at antage, at alle markedsaktører agerer fuldt 

ud rationelt. Private investorer der handler på markedet, uden nogen særlig form for ekspertise, må 

således, i bedste fald, betegnes som begrænset rationelle. Det er således ikke realistisk at antage, at 

de vil kunne overskue alle relevante forhold. Det forekommer derfor at være knap så åbenlyst, at 

mere information altid vil være bedre end mindre.  

En investors opgave er, som nævnt tidligere i afhandlingen, at placere sin kapital i forskellige 

projekter ud fra en afvejning af forholdet mellem risiko og afkast. En begrænset rationel investor 

vil, på samme måde som en rationel investor, søge at placere sine ressourcer i de projekter, der 

giver det største forventede afkast inden for en given mængde af risiko. Den begrænset rationelle 

investor er derfor ikke decideret irrationel. Der hvor den begrænset rationelle investor adskiller sig 

                                                           
87 ’Rose, Caspar, (2003, 492)’ 
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fra den rationelle, er, at førstnævnte ikke besidder en uendelig mængde af kapabiliteter, hvorfor han 

ikke formår at erhverve og fortolke al tilgængelig information på tilfredsstillende vis. En begrænset 

rationel investor vil derfor begå fejl, og som følge deraf foretage visse inefficiente 

investeringsbeslutninger. Professor Herbert Simon har omtalt problemstillingen på følgende måde88:  

 “Bounded rationality affects how people make decisions. Cognitive capabilities are scarce resources that 

have to be allocated; because of limited cognitive capabilities, people cannot attend to all the information 

made available to them and cannot evaluate all their choices perfectly.
 

As a result, people decide how much 

time and effort to spend on a task and rationally exclude certain information and options, because to 

consider everything would make the decision-making process unmanageable and overwhelming or would 

simply take too much time 89“
  

Rationalet er, at information ikke er gratis at erhverve og forbruge. Der er således omkostninger 

forbundet med at arbejde med information, selv om informationen er gratis og offentligt 

tilgængelig. Det er således udelukkende en fordel at have yderligere information til sin rådighed, 

hvis den marginale fordel ved en yderligere enhed af information overstiger den marginale 

omkostning ved at erhverve og forbruge en yderligere enhed. I den forbindelse er det væsentligt at 

huske på, at det ikke kun er de direkte omkostninger til at analysere og fortolke på information, der 

stiger, når informationsmængden stiger. Investorernes alternativomkostninger stiger således også i 

takt med at den behandlede informationsmængde øges. Med udgangspunkt i antagelsen om at 

investorerne på markedet er begrænset rationelle, konkluderer Herbert Simon, at mere information 

ikke altid er en fordel. Han udtaler således at: 

“…people can only process a finite amount of information during any particular period of time.
 

These 

processing limitations are commonly thought to give rise to information overload.
 

Numerous studies have 

shown that as a decision maker is given more information, decision quality initially increases; once the 

information level reaches a certain point, however, the decision maker’s decision quality decreases if she is 

given additional information.
 

The idea is that at some point people become overloaded with information and 

make worse decisions with more of it.”90 

 

                                                           
88 Herbert Simon var en af de første økonomer, der brød med profitmaksimeringstesen og neoklassisk teori. Han 
fokuserede særligt på betydningen af begrænset rationel adfærd forstået på den måde, at faktiske beslutningstagere 
kun vurderer et begrænset antal af samtlige handlingsmuligheder og, at de ikke fuldt ud forstår konsekvenserne af 
deres handlinger. Jf. ‘Knudsen, Christian, (1997, 130)’    
89 ‘Parades, Troy, (2003, 16) 
90 ‘Parades, Troy, (2003, 21)’ 
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Rationalet er skitseret i figuren nedenfor.  

                 Beslutnings kvalitet 

                 

 

 

          Mængden af information 

Intuitionen bag teorien om information overload er, at når en investor står over for at skulle træffe 

en beslutning på baggrund af et stort informationsmateriale, vil der ikke altid være tid nok til at 

gennemgå hele informationsmaterialet i detaljer. En begrænset rationel investor vil derfor være 

nødsaget til at implementere en eller anden form for simpel beslutningsstrategi, der gør det muligt 

for ham at træffe en hurtig beslutning. Et eksempel kan illustrere problemstillingen: 

“Imagine that you are an associate in a law firm representing a client in a large merger.
 

As the most junior 

member of the legal team, you are stuck doing due diligence on the deal. On Monday morning, the senior 

partner hands you three boxes of documents and asks you to review the material, summarize your findings in 

a memorandum, and decide whether or not there are any significant legal risks that your client needs to 

resolve before closing the transaction. Because time is of the essence, you only have two days to complete 

your diligence. Now imagine that the situation is the same, except that instead of reviewing three boxes, you 

are asked to review fifty boxes of documents during the same two-day period. Will you go about your task 

differently?”91 

Det er åbenlyst at den advokatfuldmægtige i eksemplet ovenfor, ikke kan benytte den samme 

strategi i begge situationer. I den situation hvor beslutningsgrundlaget er størst, vil han 

nødvendigvis være tvunget til at benytte en simplere fremgangsmåde, hvor han må gå på 

kompromis med kvaliteten af det arbejde, der udføres. Det vil således være nødvendigt for ham at 

skimme store dele af materialet, ligesom en del af materialet helt vil blive udeladt fra vurderingen. 

En sådan fremgangsmåde indebærer nødvendigvis en risiko for, at undersøgelsen ikke bliver 

foretaget tilstrækkeligt grundigt samt at visse væsentlige forhold overses. På trods af den forøgede 

risiko vil den simplere fremgangsmåde ikke være irrationel. Den advokatfuldmægtige er således 

                                                           
91 ‘Parades, Troy, (2003, 18)’ 
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fuldt ud bevidst om, at han ikke kan optimere undersøgelsen under de givne omstændigheder. Han 

er i stedet tvunget til at vælge en strategi, der tilfredsstiller, frem for optimerer.        

Problematikken omkring information overload er medtaget i denne afhandling, fordi det ikke er 

givet, at en simpel investeringsstrategi baseret på en stor mængde af information vil være bedre end 

en mere kompleks beslutningsstrategi baseret på en mindre mænge af information.  

Risikoen for information overload betyder, at mere information ikke altid vil være en fordel, som 

tesen om det efficiente marked ellers antager. Det er derfor ikke givet, at nyfortolkningen i 

markedsmisbrugsdirektivet fordrer et højere niveau af efficiens på de finansielle markeder end 

realitetsgrundsætningen. Nyfortolkningen i markedsmisbrugsdirektivet øger således ikke blot det 

beslutningsgrundlag, som investorerne skal tage stilling til, men bestemmelsen tilfører også 

markedet en højere grad at blød information, der pr definition er mere omkostningstung og 

tidskrævende at fortolke på. Man kan derfor argumentere for, at nyfortolkningen i 

markedsmisbrugsdirektivet vil oversvømme markedet med oplysninger, som de begrænset 

rationelle investorerne ikke formår at benytte. Der vil således være en risiko for, at investorerne 

ikke formår at fortolke den store mængde af blød information, ligesom der vil være en risiko for, at 

investorerne slet ikke kan skelne de væsentlige oplysninger fra de uvæsentlige. Kort sagt, vil der 

være en risiko for, at investorerne ikke kan se skoven for bare træer. Investorerne risikerer derfor at 

træffe dårligere investeringsbeslutninger, selvom beslutningsgrundlaget er blevet større, hvilket i 

sidste ende kan være skadeligt for markedsefficiensen.  

Realitetsgrundsætningen i værdipapirhandelsloven fordrer et væsentligt lavere niveau af 

offentliggørelse af intern viden, ligesom bestemmelsen udelukkende fordrer offentliggørelse af hård 

information. Risikoen for information overload må derfor betegnes som værende lav, hvorfor der 

kan argumenteres for, at realitetsgrundsætningen er den bedste af de to bestemmelser. En sådan 

konklusion vil imidlertid være forhastet. Man kan således stille berettiget spørgsmålstegn ved, om 

realitetsgrundsætningen overhovedet fordrer et tilstrækkeligt højt niveau af offentliggørelse af 

intern viden? Derudover kan der argumenteres for, at det er uheldigt for investorerne, at de, i 

henhold til realitetsgrundsætningen er nødsaget til at gætte sig frem til, hvorvidt det de læser i 

pressen, er fakta eller fiktion. En sådan situation kan nemlig skabe usikkerhed i markedet, idet 

investorerne frygter, at de handler imod bedre informerede aktører.  
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På baggrund af bemærkningerne ovenfor er det ikke helt oplagt, i hvilket omfang 

realitetsgrundsætningen fordrer et optimalt niveau af offentliggørelse eller ej. Som omtalt tidligere i 

afhandlingen er det relevante spørgsmål imidlertid ikke, hvordan de enkelte investorer eller 

investorgrupper vurderer gældende ret. Det relevante spørgsmål er derimod, hvordan markedet som 

helhed vurderer gældende ret. Inden der tages endelig stilling til, i hvilket omfang gældende ret kan 

antages at være udtryk for en efficient retstilstand, set fra et investorperspektiv, er det derfor 

nødvendigt også at se problemstillingen fra de professionelle investorers synsvinkel.   

7.1.2.- Professionelle investorer og betydningen af ekspertfiltre 

Professionelle investorer, eksempelvis investeringsforeninger og pensionskasser, vil som 

udgangspunkt være interesserede i at besidde så meget kursrelevant information som muligt. 

Årsagen er, at man kan argumentere for, at de, på baggrund af deres erfaring og ekspertise inden for 

værdipapirhandel, vil kunne betegnes som værende fuldt ud rationelle. De professionelle investorer 

vil derfor finde merværdi i, at der offentliggøres mere information, end hvad 

realitetsgrundsætningen fordrer. De professionelle investorer vil således se det som en begrænsning, 

at realitetsgrundsætningen udelukkende fordrer offentliggørelse af hård information. 

Realitetsgrundsætningen kan derfor ikke antages at fordre et optimalt niveau af offentliggørelse, set 

fra de professionelle investorers synspunkt.  

På baggrund af de hidtidige betragtninger, i dette og i forrige afsnit, kan der argumenteres for, at 

betydningen af information overload ikke må overvurderes. Rationalet bag denne påstand er, at 

problemet med information overload kan minimeres via markedets såkaldte ekspertfiltre. Som 

omtalt tidligere i afhandlingen er det således ikke nødvendigt, at alle investorer besidder al 

tilgængelig information, og er i stand til at benytte den korrekt, blot prisdannelsen sker, som om de 

har denne information. Argumentet er således, at de begrænset rationelle investorer vil kunne free 

ride på de professionelle investorers arbejde. Professor Troy Parades, fra Washington University, 

St. Louis, har omtalt betydningen af ekspertfiltre på følgende måde: 

“The argument is that the individual investor gets the benefit of the experts’ ability to search and process 

large amounts of information, even if she is herself overloaded. Indeed, the experts get the benefit of each 

other’s ability to search and process large amounts of information effectively. In this view, there is no need 

to worry about information overload. First, most investors are passive in the sense that they invest through 

mutual funds, which we assume to be managed by sophisticated, competent money managers with the 

support of numerous analysts.
 

Second, many investors, whether they invest through mutual funds or buy 
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individual securities, rely on financial advisors or their broker for investing advice or at least read the 

research reports put out by brokerage firms and others. Third and perhaps most importantly, is the efficient 

capital market hypothesis. In this view, the experts protect even the investor who “goes it alone.” The buying 

and selling of informed traders will ultimately incorporate all available public information into securities 

prices.” 

Hvis man tager udgangspunkt i, at de professionelle investorer er fuldt ud rationelle, vil 

betydningen af ekspertfiltre sandsynligvis minimere problemet med information overload i en sådan 

grad, at det må forventes, at fordelene ved yderligere information overstiger omkostningerne, 

hvorfor realitetsgrundsætningen ikke kan antages at udgøre en efficient retstilstand, set fra et 

investorsynspunkt. Det vil i stedet være en fordel at strukturere oplysningsforpligtigelsen sådan, at 

de professionelle investorers behov opfyldes. 

Spørgsmålet er imidlertid, i hvilket omfang det er realistisk at antage, at de professionelle investorer 

er fuldt ud rationelle? Kunne man således ikke forestille sig, at de blot er mere rationelle end de 

private investorer, og at de derfor også risikerer at lide under information overload? I tilfælde heraf 

vil mere information ikke altid være en god ting. Rationalet er skitseret i de to figurer nedenfor, 

hvor figur A skitserer de private investorer, mens figur b skitserer de professionelle.  

              Figur A   Figur B 

      Beslutnings kvalitet                                           Beslutnings kvalitet 

                  

 

 

                 X*   Mængden af information                                       X*   Mængden af information 

Som figurerne viser, vil de professionelle investorer være i stand til at behandle en større 

informationsmængde end de private investorer, ligesom kvaliteten i deres investeringer vil være 

bedre. Informationsmængden kan dog også blive for stor for denne gruppe af investorer. Det 

interessante spørgsmål bliver derfor, hvor i figur B realitetsgrundsætningen skal placeres? Er 

realitetsgrundsætningen placeret på kurvens opadgående stykke, kan der argumenteres for, at 

bestemmelsen ikke fordrer tilstrækkeligt med offentliggørelse, mens det modsatte er tilfældet, hvis 
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kurven er aftagende. I tilfælde af at realitetsgrundsætningen er placeret i punktet X* må det antages, 

at realitetsgrundsætningen fordrer et optimalt niveau af offentliggørelse. Årsagen hertil er, at de 

professionelle investorer i netop den situation vil kunne træffe velinformerede beslutninger, uden 

risiko for information overload, samtidig med, at de private investorer kan free ride på de 

professionelle investorers arbejde.    

En endelig afklaring af i hvilket omfang realitetsgrundsætningen fordrer et optimalt niveau af 

offentliggørelse eller ej, set fra et investorersynspunkt, kan desværre ikke gives i denne afhandling. 

Der er således behov for, at der bliver foretaget yderligere empiriske studier på området, sådan at vi 

har mere information om, for det første, hvad risikoen for information overload er i praksis, samt, 

for det andet, hvordan investorsammensætningen på markedet ser ud i forhold til graden af 

rationalitet.  

Konstateres kan det dog, at det ikke har været muligt at påvise, at et højere niveau af 

offentliggørelse automatisk vil lede til et højere niveau af markedsefficiens, som tesen om det 

efficiente marked ellers statuerer.  

7.2. – Udstedersynsvinkel 

I dette afsnit vil det, med udgangspunkt i en udstedersynsvinkel, blive analyseret, hvorvidt 

realitetsgrundsætningen må betragtes som en efficient retstilstand.  

7.2.1. – Offentliggørelse af intern viden og betydningen heraf for udsteders kapitalomkostninger 

Der kan være mange forskellige årsager til, at et selskab vælger at blive børsnoteret. En 

børsnotering kan således være begrundet i et ønske om at skabe øget synlighed og opmærksomhed 

omkring et selskabs produkter, eller alternativt, at forbedre selskabets omdømme ved frivilligt at 

lade sig underlægge de skrappe børsretlige oplysningsforpligtigelser. Oftest vil en børsnotering dog 

være begrundet i et konkret behov for at fremskaffe yderligere kapital. Et selskab kan således have 

et behov for ny kapital til at realisere eventuelle ekspansionsplaner eller til at intensivere 

markedsføringen af selskabet. En børsnotering kan derfor være fordelagtig, idet en notering giver 

adgang til en ubegrænset mængde af kapital. Et selskab kan således, kontinuerligt, fremskaffe 

yderligere kapital ved at udstede nye aktier.92  

En børsnotering er definitorisk at betragte som egenkapitalfinansiering, hvilket står i modsætning til 

fremmedkapitalfinansiering via eksempelvis et banklån. Nærværende afhandling vil ikke komme 

                                                           
92 ’OMX Nordic Exchange. 2008’ 
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nærmere ind på, hvornår det er fordelagtigt at benytte den ene finansieringsform frem for den 

anden. Nævnes skal det dog, at et selskab naturligvis vil vælge den finansieringsform, der, ud fra de 

givne omstændigheder, må forventes at være billigst. Dette indebærer, at en virksomhed må 

foretage en afvejning mellem investorernes konkrete afkastforventninger og det generelle 

renteniveau. Desto højere renten er, og desto lavere afkastforventninger investorerne har, desto 

billigere vil det, alt andet lige, være at benytte egenkapitalfinansiering.      

I henhold til nærværende afhandling er det interessante spørgsmål, hvordan den børsretlige 

oplysningsforpligtigelse påvirker udstedernes kapitalomkostninger? I henhold til tesen om det 

efficiente marked vil et selskabs kapitalomkostninger blive mindre i takt med, at selskabet 

offentliggør mere og mere information.  Rationalet er, at desto mere information der offentliggøres, 

desto bedre kan investorerne vurdere værdien af selskabets aktier. Konsekvensen heraf er, at 

investorernes tiltro til at markedet fungerer efficient øges, hvilket betyder, at den risikopræmie 

investorerne vil kræve bliver mindre. Teorien antager således, at udstedernes kapitalomkostninger 

vil falde i takt med, at der offentliggøres mere og mere intern viden. Der kan derfor argumenteres 

for, at realitetsgrundsætningen ikke udgør en optimal standard i forhold til at mindske udstedernes 

kapitalomkostninger. Problemet ved denne logik er imidlertid, at det antages, at mere information 

altid er bedre end mindre. Som omtalt ovenfor er det imidlertid ikke sikkert, at mere information 

altid vil være en god ting. Det er derfor heller ikke sikkert, at en udsteder der offentliggør mere 

information, end hvad realitetsgrundsætningen fordrer, vil opnå lavere kapitalomkostninger af den 

grund.   

7.2.2. – Direkte og indirekte omkostninger ved offentliggørelse af intern viden 

I dette afsnit vil der blive redegjort for de omkostninger, som udstedere af finansielle instrumenter 

har ved forskellige niveauer af offentliggørelse af intern viden. 

7.2.2.1. – Direkte omkostninger 

De direkte omkostninger der kan være forbundet med at offentliggøre intern viden, må umiddelbart 

forventes at være små. På grund af moderne kommunikationsmidler, som eksempelvis internettet, 

vil der nemlig ikke være mange omkostninger forbundet med at kommunikere information til 

markedet. De direkte omkostninger der trods alt vil opstå, vil alene relatere til arbejdet med at 

forberede og udfærdige pressemeddelelser. Det må derfor formodes, at det vil være de færreste 

virksomheder, der vil opleve en signifikant stigning i deres udgifter, hvis den børsretlige 

oplysningspligt skærpes. Det skal dog nævnes, at der kan være visse meromkostning forbundet med 
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at skulle offentliggøre intern viden efter markedsmisbrugsdirektivets regler sammenlignet med 

realitetsgrundsætningen. I henhold til nyfortolkningen i markedsmisbrugsdirektivet skal 

udstedervirksomhederne nemlig konstant være parate til at offentliggøre intern viden, hvis der 

skulle opstå rygter i markedet. Der kan derfor argumenteres for, at udstedernes direkte 

omkostninger vil stige, hvis der skal offentliggøres yderligere information, end hvad 

realitetsgrundsætningen fordrer, idet det vil være nødvendigt at operere med en eller anden form for 

nødberedskab.   

7.2.2.2. – Indirekte omkostninger 

En indirekte omkostning kan ikke aflæses direkte i en virksomheds årsregnskab, hvorfor det kan 

være svært at måle, hvor stor en omkostning der reelt er tale om. Ikke desto mindre er der tale om 

en reel omkostning. En indirekte omkostning kan således defineres som værende en forbigået 

indtjeningsmulighed.93 I forhold til nærværende afhandling er begrebet særligt interessant, idet de 

indirekte omkostninger har potentiale til at være væsentligt større end de direkte omkostninger, der 

blev omtalt i afsnittet ovenfor.  

En indirekte omkostning kan eksempelvis være, at en udsteder, som følge af kravet om 

offentliggørelse af intern viden, vil være nødsaget til at opgive et ellers profitabelt 

investeringsprojekt, idet profitabiliteten af projektet forudsætter fortrolighed. En virksomhed der 

eksempelvis er i gang med at udvikle et nyt medicinalprodukt, vil således ikke være interesseret i at 

offentliggøre detaljer omkring projektet, før produktet er færdigudviklet, og virksomheden har 

opnået patentretlig beskyttelse. Rationalet er, at virksomhedens konkurrenter ellers vil kunne 

lukrere på det arbejde, som udstederen har udført, hvilket i sidste ende kan betyde, at 

udstedervirksomheden ikke selv kan appropriere tilstrækkeligt af gevinsten til at dække 

udviklingsomkostningerne. På tilsvarende vis kan det være skadeligt, hvis en udstedervirksomhed 

skal offentliggøre for megen information omkring et igangværende forhandlingsforløb. Særligt i 

sager om opkøb eller frasalg vil offentliggørelse af intern viden kunne have en skadelig effekt. 

Offentliggørelse af informationer omkring et igangværende opkøb kan således ende med at presse 

prisen så meget i vejret, at købet helt må opgives.  

Gældende ret i Danmark, repræsenteret ved realitetsgrundsætningen, fordrer udelukkende 

offentliggørelse af hård information. Det må derfor formodes at være ganske få 

investeringsprojekter, der skrinlægges som følge af forpligtigelsen til at offentliggøre intern viden. 
                                                           
93 ’Eastbrook, Frank H. og Fischel, Daniel R., (1991, 310-311)’ 
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En medicinalvirksomhed der har udviklet et nyt produkt, vil således ikke risikere at miste ret meget 

af sin indtjening, hvis offentliggørelsen først finder sted på det tidspunkt, hvor 

patentmyndighederne udelukkende mangler at iagttage en række formaliteter, inden de tildeler 

udstedervirksomheden patentretlig beskyttelse.  

I modsætning til hvad der gælder i forhold til realitetsgrundsætningen, må det formodes, at 

nyfortolkningen i markedsmisbrugsdirektivet vil påføre udstedervirksomhederne væsentlige 

indirekte omkostninger. Udstederne har ganske vist mulighed for at hemmeligholde intern viden, i 

henhold til markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 2, men hvis der opstår rygter i markedet, der er 

så specifikke at man må påregne, at der har været en lækage, skal der straks ske offentliggørelse.   

På baggrund af analyserne ovenfor kan det konstateres, at realitetsgrundsætningen fordrer et noget 

nær optimalt niveau af offentliggørelse af intern viden. Analysen har således vist, at en mere 

vidtgående oplysningsforpligtigelse blot vil påføre udstederne flere omkostninger uden samtidig at 

garantere, at kapitalomkostningerne vil falde tilsvarende. En skærpet oplysningsforpligtigelse vil 

derfor ikke være en fordel for udstederne. Da analysen endvidere ikke giver belæg for at 

konkludere, at udstedernes omkostninger vil falde signifikant hvis oplysningsforpligtigelsen 

lempes, idet udstedernes omkostninger primært relaterer til offentliggørelse af blød information, der 

ikke skal offentliggøres i henhold til realitetsgrundsætningen, må det konstateres, at 

realitetsgrundsætningen fordrer et noget nær optimalt niveau af offentliggørelse af intern viden set 

fra et udstedersynspunkt.  

7.3. – Statens synsvinkel 

I dette afsnit vil der blive redegjort for de håndhævelsesomkostninger Staten har, ved forskellige 

niveauer af offentliggørelse af intern viden. 

7.3.1. – Gældende ret og betydningen for niveauet af håndhævelsesomkostninger   

Værdipapirhandelslovens § 93, stk. 1, bestemmer, at overtrædelse af § 27, stk. 1, straffes med 

bøde.94 Det relevante spørgsmål bliver da, hvordan den børsretlige oplysningsforpligtigelse påvirker 

Finanstilsynets håndhævelsesomkostninger.  

                                                           
94 Derudover kan Finanstilsynet, med hjemmel i Værdipapirhandelslovens § 93, stk. 3, 1. pkt., udstede påbud om, at en 
virksomhed, der ikke overholder den børsretlige oplysningsforpligtigelse, skal ændre forholdet. Endelig kan 
Finanstilsynet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, suspendere eller slette en virksomheds værdipapirer fra notering jf. 
§ 93, stk. 3, 4. pkt. 
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Hvis der tages udgangspunkt i realitetsgrundsætningen, så fordrer denne bestemmelse udelukkende 

offentliggørelse af hård information, der pr. definition udelukkende vedrører forhold og 

begivenheder, der har fundet sted, og som derfor kan betegnes som fakta. Det må derfor forventes at 

omkostningerne til at vurdere og verificere, hvorvidt en udsteder har overtrådt 

realitetsgrundsætningen, vil være relativt små. Rationalet er således, at verifikation af objektive 

forhold, der kan betegnes som værende fakta, er forholdsvist let, og derfor ikke kræver en 

dyberegående undersøgelse fra myndighedernes side.  

Tager man i stedet udgangspunkt i nyfortolkningen i markedsmisbrugsdirektivet, må det formodes, 

at håndhævelsesomkostningerne vil være væsentligt større. Markedsmisbrugsdirektivet indebærer 

således, at det ofte vil være pålagt udstederne at offentliggøre blød information, der pr. definition er 

sværere at verificere end hård information. Finanstilsynet vil derfor have svært ved at verificere, 

hvorvidt der reelt er sket en overtrædelse af lovgivningen eller ej.  

I relation til ovenstående bliver det relevant at tilføje, at myndighedernes problemer med at 

verificere hvorvidt der er sket overtrædelse af lovgivningen eller ej, kan have større konsekvenser 

end som så. En regel der er svær at håndhæve, forøger således risikoen for, at reglen bliver 

håndhævet forkert, hvilket bl.a. kan udmønte sig i, at visse udstedere dømmes for overtrædelse af 

lovgivningen, selv om de reelt har overholdt alle regler. En sådan over enforcement vil naturligvis 

være skadelig for udstederne. Udstederne risikerer således at blive dømt uretmæssigt, hvilket kan 

lede visse udstedere til at offentliggøre mere information, end hvad lovgivningen kræver, af frygt 

for at ifalde bødeansvar. En over enforcement kan derfor også være skadelig for investorerne, idet 

markedet risikerer at blive oversvømmet med mere eller mindre irrelevant information. 

På baggrund af betragtningerne ovenfor forekommer realitetsgrundsætningen at være en bedre 

bestemmelse end nyfortolkningen i markedsmisbrugsdirektivet i forhold til at minimere Statens 

håndhævelsesomkostninger. I den forbindelse skal det dog nævnes, at Statens 

håndhævelsesomkostninger formentlig kan nedbringes yderligere, hvis der indføres en endnu mere 

lempelig oplysningsforpligtigelse end realitetsgrundsætningen.  
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7.4. – Diskussion 

En situation kan kun betegnes som Kaldor Hicks efficient, hvis der ikke til situationen eksisterer en 

Kaldor-Hicks forbedring. Realitetsgrundsætningen kan derfor kun betegnes som en Kaldor-Hicks 

efficient retstilstand, hvis der ikke eksisterer en alternativ retstilstand, der kan betegnes som en 

Kaldor-Hicks forbedring. Diskussionen i dette afsnit vil derfor forsøge at give svaret på, i hvilket 

omfang det vil være en Kaldor-Hicks forbedring i forhold til gældende ret, hvis 

realitetsgrundsætningen blev erstattet med en skærpet oplysningspligt eller en lempet 

oplysningspligt.  

7.4.1. –Vil en skærpet oplysningspligt være en Kaldor-Hicks forbedring af gældende ret? 

Tager man udgangspunkt i tesen om det efficiente marked, vil den umiddelbare fordel ved en 

skærpet oplysningspligt være, at markedet vil blive mere efficient, hvilket vil lede til lavere 

kapitalomkostninger for udstederne og en forbedret ressourceallokering. Analyserne i afsnit 7.1 

viste imidlertid, at det ikke er givet, at mere information altid vil være en god ting. En skærpet 

oplysningspligt vil således udelukkende være en fordel, hvis mængden af rationelle investorer er 

tilstrækkeligt stor til, at problemet ved information overload kan fjernes via de såkaldte 

ekspertfiltre. Da der imidlertid mangler empiriske studier af, hvordan investorsammensætningen på 

markedet ser ud, i forhold til graden af rationalitet, kan der ikke siges noget endegyldigt om, 

hvorvidt en skærpet oplysningspligt vil lede til øget markedsefficiens eller ej.  

Selv hvis det havde været muligt at konstatere, at en skærpet oplysningspligt ville lede til en 

stigning i markedsefficiensen, ville det være overvejende sandsynligt, at en sådan bestemmelse ikke 

ville udgøre en Kaldor-Hicks forbedring i forhold til gældende ret. Årsagen hertil er, at der kan 

være betydelige omkostninger forbundet med at implementere en skærpet oplysningspligt. Særligt 

vil der være en risiko for, at udstedernes indirekte omkostninger, i form af forbigåede 

indtjeningsmuligheder, vil stige. En skærpet oplysningspligt, hvor udstederne risikerer at skulle 

offentliggøre for megen information i utide, kan således føre til, at udstederne må opgive ellers 

profitable investeringsprojekter, idet profitabiliteten af projekterne forudsætter fortrolighed. 

Derudover viste analyserne ovenfor, at Statens håndhævelsesomkostninger vil stige markant, hvis 

oplysningspligten skærpes sådan at der også skal offentliggøres blød information, idet en sådan 

bestemmelse er svær at håndhæve. 

En endelig afklaring af i hvilket omfang en skærpet oplysningspligt vil udgøre en Kaldor-Hicks 

forbedring i forhold til gældende ret, kan ikke gives her. Der er således behov for mere information 
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om, hvordan investorsammensætningen på markedet ser ud. På baggrund af de foreliggende 

oplysninger forekommer det dog at være overvejende sandsynligt, at en skærpet 

oplysningsforpligtigelse ikke vil udgøre en Kaldor-Hicks forbedring i forhold til gældende ret, idet 

det må forventes, at de potentielle omkostninger ved en stramning vil være større end de potentielle 

fordele. 

7.4.2. - Vil en lempet oplysningspligt være en Kaldor-Hicks forbedring af gældende ret? 

De umiddelbare fordele ved at lempe på den børsretlige oplysningsforpligtigelse er, at udstedernes 

direkte og indirekte omkostninger vil falde samtidig med, at Statens håndhævelsesomkostninger vil 

blive mindre. Da gældende ret, repræsenteret ved realitetsgrundsætningen, imidlertid kun fordrer 

offentliggørelse af hård information, må det formodes, at de forventede fordele vil være relativt 

små. Årsagen er, at størstedelen af udstedernes og Statens omkostninger relaterer til offentliggørelse 

af blød information. Blød information skal imidlertid ikke offentliggøres i henhold til 

realitetsgrundsætningen, hvorfor en lempelse af bestemmelsen ikke kan forventes at lede til en 

væsentlig omkostningsreduktion.  

Tager man udgangspunkt i tesen om det efficiente marked, bliver det ikke meget bedre. 

Efficienshypotesen forudser således, at en lempet oplysningspligt vil skade markedsefficiensen, 

hvilket vil lede til øgede kapitalomkostninger for udstederne samt til en forringet allokering af 

samfundets kapitalressourcer. Analyserne i afsnit 7.1 viste ganske vist, at det ikke er givet, at mere 

information altid vil være en god ting, hvilket kan benyttes som argument for, at en lempet 

oplysningspligt ikke nødvendigvis vil skade markedsefficiensen. Analyserne i afsnit 7.1 tilskrev 

imidlertid eksistensen af blød information en stor del af æren for, at mere information ikke 

automatisk leder til øget efficiens. Da realitetsgrundsætningen udelukkende fordrer offentliggørelse 

af hård information, forekommer det at være oplagt, at en yderligere reduktion i mængden af intern 

viden der skal offentliggøres, vil være skadeligt for markedsefficiensen. Samlet set forekommer det 

derfor at være oplagt, at en lempet oplysningspligt ikke vil udgøre en Kaldor-Hicks forbedring i 

forhold til gældende ret.   

Da hverken en skærpet eller en lempet oplysningsforpligtigelse kan antages at udgøre en Kaldor-

Hicks forbedring i forhold til gældende ret, må det konstateres, at realitetsgrundsætningen fordrer et 

optimalt niveau af offentliggørelse af intern viden. Realitetsgrundsætningen maksimerer således 

værdien af velfærdskriteriet, i udtrykket nedenfor, og kan derfor betegnes som en Kaldor-Hicks 

efficient retstilstand: 
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Samfundsmæssig velfærd = (Fordelene ved en given bestemmelse – ulemperne ved bestemmelsen) – 

omkostninger til håndhævelse. 

Betydningen af konklusionen ovenfor er, at det vil være velfærdsmindskende for det danske 

samfund hvis realitetsgrundsætningen i værdipapirhandelsloven forlades til fordel for 

nyfortolkningen i markedsmisbrugsdirektivet, hvilket netop er hvad der vil ske, hvis dansk ret skal 

bringes i overensstemmelse med EU-retten. De danske lovgivere bør derfor arbejde for at få ændret 

på markedsmisbrugsdirektivet, sådan at dansk ret kan fastholdes.  
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Afsnit III – Konklusion 

Kap 8 – Konklusion  

Hensigten med nærværende afhandling har været at analysere og vurdere hvorvidt gældende ret i 

Danmark, i relation til den børsretlige oplysningsforpligtigelse, kan karakteriseres som en Kaldor-

Hicks efficient retstilstand.  

I afhandlingens afsnit I blev der foretaget en retsdogmatisk analyse, hvor gældende dansk ret i 

relation til den børsretlige oplysningsforpligtigelse blev udledt.  

Den retsdogmatiske analyse viste, at art. 6, stk. 1, i markedsmisbrugsdirektivet bestemmer, at 

medlemsstaterne skal sikre, at udstedere af finansielle instrumenter hurtigst muligt offentliggør 

intern viden, der direkte vedrør disse udstedere. Hvad der skal forstås ved hurtigst muligt er 

præciseret i Kommissionens gennemførelsesdirektiv. Kommissionens gennemførelsesdirektiv er 

imidlertid noget uheldigt formuleret. Gennemførelsesdirektivets art. 2, stk.2, bestemmer således, på 

den ene side, at oplysningsforpligtigelsen først indtræder umiddelbart efter, at det forhold eller den 

begivenhed, som den interne viden omhandler, er blevet en realitet. Gennemførelsesdirektivets art. 

3, stk. 1, a, bestemmer imidlertid, på den anden side, at oplysningsforpligtigelsen allerede 

indtræder, når det forhold eller den begivenhed, som den interne viden omhandler, kan betegnes 

som værende intern viden. Forståelsen af den EU-retlige forpligtelse til at offentliggøre intern viden 

er derfor præget af usikkerhed.  

En endelig afklaring på problemstillingen omkring art. 6, stk. 1, i markedsmisbrugsdirektivet må 

derfor afvente, at forholdet forelægges EF-Domstolen til præjudiciel afgørelse eller, alternativt, at 

ordlyden af gennemførelsesdirektivet præciseres via en direktivændring. Indtil en afklaring 

foreligger, kan ordlyden af gennemførelsesdirektivets art. 3, skt. 1, a, imidlertid ikke bortforklares, 

hvorfor det er mest oplagt, at gældende ret i relation til markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 1, 

skal forstås sådan, at oplysningspligten allerede indtræder på det tidspunkt, hvor det forhold eller 

den begivenhed, som den interne viden omhandler, kan betegnes som værende intern viden.  

Det skal nævnes, at art. 6, stk. 2, i markedsmisbrugsdirektivet indeholder en mulighed for udstedere 

af finansielle instrumenter til at udskyde offentliggørelsestidspunktet, i henhold til art. 6, stk. 1, 

under forudsætning af at udsættelsen ikke vildleder markedet, og at den interne viden kan holdes 

fortrolig. Muligheden for at udsætte offentliggørelsestidspunktet er begrænset sådan, at hvis der 
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opstår rygter i markedet, da skal virksomheden straks offentliggøre den interne viden, som rygterne 

omhandler. 

Lov nr. 1460 af 2004, der implementerede markedsmisbrugsdirektivet i dansk ret, trådte i kraft d. 1. 

april 2005. Fra lovens ikrafttræden og frem til i dag har de administrative myndigheder haft flere 

forskellige fortolkninger af, hvordan den børsretlige oplysningsforpligtigelse skal forstås. Med 

Erhvervsankenævnets afgørelse af 11. september 2008 synes der imidlertid at være skabt klarhed 

over, hvad der er dansk ret på området. Både værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, og den 

administrative praksis, i forhold til bestemmelsen, synes således at være udtryk for en 

realitetsgrundsætning. I henhold til dansk ret skal udstedere af finansielle instrumenter derfor først 

offentliggøre intern viden på det tidspunkt, hvor det forhold eller den begivenhed som den interne 

viden omhandler, er blevet en realitet. Dette gælder uanset om der er sket en lækage af intern viden 

til markedet forud for offentliggørelsestidspunktet.  

Som det fremgår af betragtningerne ovenfor er der ikke sammenfald mellem retstilstanden i 

Danmark og retstilstanden i henhold til markedsmisbrugsdirektivet. Markedsmisbrugsdirektivets 

bestemmelse forekommer således at være væsentligt mere vidtgående i forhold til, hvilken type 

information der skal offentliggøres og, hvornår der skal ske offentliggørelse. Dansk ret kan derfor 

ikke, på nuværende tidspunkt, antages at være i overensstemmelse med EU-retten.  

Da art. 6, stk. 1, i markedsmisbrugsdirektivet ikke er egnet til at være direkte anvendelig, og da det 

ikke er muligt at fortolke værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, EU-konformt, uden at det vil stride 

mod retssikkerhedsprincippet at gøre fortolkningen gældende, må det konstateres, at private borgere 

i Danmark ikke kan støtte ret direkte på markedsmisbrugsdirektivets art. 6, stk. 1. Gældende ret i 

Danmark, i relation til den børsretlige oplysningsforpligtigelse er derfor, på nuværende tidspunkt, 

udtryk for en realitetsgrundsætning. 

I afhandlingens afsnit II blev der foretaget en retsøkonomisk analyse med henblik på at analysere 

og vurdere hvorvidt gældende ret i Danmark, repræsenteret ved realitetsgrundsætningen, kan 

karakteriseres som en Kaldor-Hicks efficient retstilstand. At Kaldor-Hicks kriteriet blev valgt som 

analyseværktøj skyldes det faktum, at kriteriet er væsentligt mere operationelt end alternativerne. 

Det primære alternativ, Pareto kriteriet, ville således have været uanvendeligt i en analyse af den 

børsretlige oplysningsforpligtigelse, idet kriteriet straks ville konkludere, at gældende ret er udtryk 

for en efficient retstilstand, idet det ikke er muligt at finde en Pareto forbedring.  
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Den retsøkonomiske analyse viste, at formålet med den børsretlige oplysningsforpligtigelse er at 

minimere problemerne ved asymmetrisk information på kapitalmarkedet. Ved at kræve hurtig og 

korrekt offentliggørelse af intern viden forbedres informationsstrømmen fra virksomhederne til 

markedet, hvilket i henhold til tesen om det efficiente marked er med til at forbedre 

markedsefficiensen. Desto mere information investorerne har til deres rådighed, desto tættere vil 

aktiekurserne være på deres sande værdier, hvilket betyder, at markedet bedre vil være i stand til at 

opfylde sin allokeringsfunktion. Bestemmelsen øger således markedsefficiensen, i den semi-stærke 

form, og fordrer derfor et højere niveau af velfærd i samfundet.  

I henhold til tesen om det efficiente marked er gældende dansk ret udtryk for en inefficient 

retstilstand, idet det antages, at mere information ALTID er bedre end mindre. Tesen forudser 

således, at en hvilken som helst stramning af oplysnigsforpligtigelsen i værdipapirhandelsloven, vil 

øge markedsefficiensen og derigennem velfærdsniveauet i Danmark. 

En konklusion baseret på tesen om det efficiente marked, alene, vil imidlertid ikke være retvisende. 

For det første fordi markedsefficiens ikke er den eneste parameter af betydning for, om gældende 

ret kan karakteriseres som en Kaldor-Hicks efficient retstilstand og for det andet, fordi analyserne i 

afhandlingens kapitel 7 netop viste, at mere information ikke altid leder til øget markedsefficiens, 

som følge af risikoen for information overload blandt de begrænset rationelle investorer.  

Samlet set viste den retsøkonomiske analyse faktisk, at det er overvejende sandsynligt, at gældende 

ret i Danmark, repræsenteret ved realitetsgrundsætningen, er udtryk for en Kaldor-Hicks efficient 

retstilstand.  

Det er således overvejende sandsynligt, at en skærpelse af oplysningsforpligtigelsen ikke vil være 

en Kaldor-Hicks forbedring i forhold til gældende ret, selv om det eventuelt vil lede til en forøgelse 

af markedsefficiensen. Årsagen er, at der kan være betydelige omkostninger forbundet med at 

implementere en skærpet oplysningspligt, hvor udstederne skal offentliggøre blød information. 

Særligt vil der være en risiko for, at udstedernes indirekte omkostninger, i form af forbigåede 

indtjeningsmuligheder, vil stige, ligesom det er sandsynligt af Statens håndhævelsesomkostninger 

vil stige.  

En lempet oplysningspligt vil ej heller udgøre en Kaldor-Hicks forbedring i forhold til gældende ret. 

En lempelse af oplysningsforpligtigelsen vil således, med overvejende sandsynlighed, føre til en 
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forringet markedsefficiens, uden samtidig at føre til en signifikant omkostningsreduktion hos 

udstedere og/eller Stat.  

Da hverken en skærpet eller en lempet oplysningsforpligtigelse kan antages at udgøre en Kaldor-

Hicks forbedring i forhold til gældende ret, må det konstateres, at realitetsgrundsætningen fordrer et 

optimalt niveau af offentliggørelse af intern viden. Realitetsgrundsætningen maksimerer således 

værdien af velfærdskriteriet, i udtrykket nedenfor, og kan derfor betegnes som en Kaldor-Hicks 

efficient retstilstand: 

Samfundsmæssig velfærd = (Fordelene ved en given bestemmelse – ulemperne ved bestemmelsen) – 

omkostninger til håndhævelse.  
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