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Høring – obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon 

 

Vi viser til departementets brev av 30. oktober 2017 om ovenstående. 

Departementet foreslår endringer i finansforetaksforskriften ny del III Informasjonsplikt. Det foreslås 

i ny § 14-5 Offentliggjøring av eierinteresser i kredittforetak, økte informasjonskrav for finansforetak 

som har eierinteresser i kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). 

Det skal gis informasjon om overføringsgrad av de to nevnte utlånskategoriene. Det skal også gis 

opplysninger om gjennomsnittlig belåningsgrad for boliglån og eiendomslån for lån på egen balanse, 

samt for overførte lån. Opplysningskravene knytter seg til forhold som anses å være meget relevante 

for en vurdering av risikoer knyttet til eierbankene overføring av bolighypoteklån og 

eiendomshypoteklån. Vi merker oss at disse opplysningene anses å være tilgjengelige for bankene 

allerede, og at de allerede delvis rapporteres i regnskapene. 

Vi antar at krav til offentliggjøring av informasjon om gjennomsnittlig belåningsgrad for 

eiendomshypoteklån på egen balanse ikke er relevant for foretak som kun har eierinteresse i 

boligkredittforetak. I så fall bør dette bør presiseres i forskriften, slik at man ikke legger unødige 

byrder på slike eierbanker.  

Formålet er nærmere å avdekke den risikoen eierbankene har overfor kredittforetakene.  

Verdipapirfond plasserer betydelige midler i bankobligasjoner, også i egenkapitalinstrumenter i 

banker som eier kredittforetak. Det er ubetinget en fordel sett fra investors ståsted at forholdet 

mellom eierbanker og kredittforetak er mest mulig gjennomlyst for å kunne vurdere kreditt- og annen 

risiko forbundet med slike plasseringer.  
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Verdipapirfond er også investor i obligasjoner med fortrinnsrett som gjerne vurderes som særskilt 

sikre. Verdipapirfond stod for ni prosent av utestående volum av OMF notert på Oslo Børs ved 

utgangen av 2016; jf. figur 3.10 i Finanstilsynets brev av 1. september 2017 til Finansdepartementet. 

Vi kan ikke se at forskriftsforslaget påvirker kvaliteten på instrumentet obligasjoner med fortrinnsrett 

som sådan. I tilfelle må det være at informasjonsgrunnlaget for å investere i slike obligasjoner blir 

ytterligere styrket som følge av forslaget.   

Dette vil alt i alt bidra til økt markedstransparens, til beste for alle markedsaktører. 

 

På denne bakgrunn gir vi vår støtte til forslaget til forskriftsendringer.  

 

Med vennlig hilsen 

Verdipapirfondenes forening - næringspolitikk 

 

 

 
Bernt S. Zakariassen   

Adm. direktør 
 


