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Dette dokumentet er vedtatt for å sikre at Sbanken ASA («Selskapet», og sammen med sine 

konsoliderte datterselskaper «Konsernet») etterlever gjeldende regelverk for Selskapets 

virksomhet.  

Regler for primærinnsidere inntatt her, skal gjennomgås årlig av styret i Sbanken ASA. 

Dette dokumentet skal kun brukes internt i Konsernet, og ingen andre enn Sbanken ASA kan 

påberope brudd på innholdet. Brudd på innholdet kan imidlertid føre til sanksjoner fra offentlige 

myndigheter hvis handlingen også er et brudd på gjeldende regelverk. 
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1 ANVENDELSESOMRÅDE 

I tillegg til de plikter og ansvar som påligger enhver ansatt, styremedlem og valgt revisor 

(tillitsmann) i Sbanken ASA i henhold til ”Instruks for håndtering av innsideinformasjon i Sbanken 

ASA”, er primærinnsidere pålagt særlige plikter og ansvar som er beskrevet i denne retningslinjen. 

2 DEFINISJONER  

Definisjon av primærinnsider og primærinnsiders nærstående;  

Med «Primærinnsider» menes person med ledelsesansvar i Sbanken ASA som er:  

a) medlem av Selskapets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, eller 

 

b) en ledende medarbeider som ikke er medlem av organene i bokstav a), som har jevnlig 

tilgang til innsideinformasjon som direkte eller indirekte vedrører dette foretaket, og som 

har fullmakt til å treffe beslutninger på ledelsesnivå som påvirker foretakets framtidige 

utvikling og forretningsstrategi 

Med «Primærinnsiderens nærstående» menes: 

a) en ektefelle eller en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende 

forhold, 

 

b) et mindreårige barn som forsørges, 

 
c) en slektning som har delt samme husholdning i minst ett år på transaksjonsdagen, eller  

 
d) en juridisk person, stiftelse eller et partnerskap der ledelsesansvaret utøves av en person 

med ledelsesansvar eller en person nevnt i bokstav a), b) eller c), eller som direkte eller 

indirekte kontrolleres av en slik person, eller som er opprettet til fordel for en slik person, 

eller som har økonomiske interesser som i det vesentlige sammenfaller med en slik persons 

interesser  

3 MELDEPLIKT 

3.1 Transaksjoner foretatt av Primærinnsider eller dennes Nærstående 

Primærinnsider og deres nærstående personer (som angitt i punkt 2 ovenfor) skal gi melding til 

Sbanken ASA og til Finanstilsynet om sine transaksjoner utført for egen regning vedrørende 

aksjene eller gjeldsinstrumentene til Sbanken ASA. 

Slike meldinger skal sendes umiddelbart og ikke senere enn tre virkedager etter 

transaksjonsdagen.        

Følgende ikke uttømmende liste av transaksjoner er meldepliktig: 

a) tegning, kjøp, salg, gaver, arv eller bytte av aksjer utstedt av Sbanken ASA, og 

 

b) inngåelse av lån som nevnt i aksjeloven § 11-1 og allmennaksjeloven § 11-1 og inngåelse, 

bytte, kjøp, eller salg av tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter (herunder 

finansielle derivater) knyttet til aksjer som nevnt i første kulepunkt 

Meldeplikten omfatter også handel i obligasjoner som er notert på et regulert marked, multilateral 

handelsfasilitet eller på organisert handelsfasilitet.  
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Meldeplikten får ikke anvendelse på transaksjoner hvor det finansielle instrumentet inngår i en 

innretning for kollektiv investering der utsteders eksponering ikke overstiger 20 prosent eller 

dersom investeringssammensetningen er ukjent.  

Primærinnsideren og den enkelte nærstående er selv ansvarlig for oppfyllelse av meldeplikten, men 

den praktiske gjennomføring kan foretas av IR-ansvarlig i Sbanken ASA. Melding til Finanstilsynet 

gjøres via Altinn sin løsning ved bruk av skjema KRT-1500. IR-ansvarlig kan melde på 

primærinnsider og/eller den nærstående vegne, men ansvaret for meldingen påhviler den 

meldepliktige.  

Den meldepliktige må umiddelbart etter transaksjonen har funnet sted, rapportere transaksjoner 

som nevnt ovenfor i henhold til opplysningene i skjema KRT-1500. Vedkommende er selv ansvarlig 

for å sikre at epost mottas av IR-ansvarlig og motta bekreftelse på at melding til Oslo Børs vil bli 

sendt. IR-ansvarlig skal deretter straks, på vegne av den meldepliktige, informere Oslo Børs om 

den aktuelle transaksjonen.  

3.2 Beløpsterskel før meldeplikten inntrer 

Meldeplikten inntrer når det totale transaksjonsvolumet i løpet av et kalenderår når 5 000 euro. 

Meldeplikten gjelder enhver etterfølgende transaksjon når et samlet beløp tilsvarende 5 000 euro 

er oppnådd innenfor et kalenderår for den enkelte meldepliktige. Terskelen på 5 000 euro skal 

beregnes ved å legge sammen alle transaksjoner som er meldepliktig og skal ikke nettes mot 

hverandre. Beløp som primærinnsideren og nærstående har handlet for, skal ikke legges sammen.  

4 HANDLEFORBUD FORUT FOR FINANSIELL RAPPORTERING 

Det er forbud for primærinnsider å gjennomføre transaksjoner (som gjengitt i punkt 3.1 overfor) 

30 kalenderdager forut for pliktig finansiell rapportering, herunder foreløpig årsrapport, 

delårsrapport og kvartsrapport. Handleforbudet gjelder ubetinget av beløpsterskelen for meldeplikt 

(som gjengitt i punkt 3.2 overfor).  

5 KLARERING FOR PRIMÆRINNSIDERE 

Klarering av disposisjoner/ handel skal leveres IR-ansvarlig i eget skjema. Dersom klarering blir 

gitt vil primærinnsider motta en skriftlig melding om dette. Tilsvarende mottar primærinnsider også 

skriftlig melding dersom klarering ikke gis.  

Beslutning om hvor lenge klareringen gjelder treffes etter en konkret vurdering, og fremgår av 

klareringen. Normalt vil klareringsperioden gjelde for 2 dager. Dersom bindende avtale ikke er 

inngått i løpet av dag to, vil ny godkjenning måtte innhentes dersom primærinnsider ønsker å 

gjennomføre handel. Dette medfører at dersom en ordre er plassert hos megler basert på gitt 

godkjenning, og ordren ikke har blitt effektuert innenfor fristen på to dager, må ordren 

tilbakekalles. Vær oppmerksom på at klarering ikke gir unntak fra forbudet om innsidehandel. 

6 LISTE OVER PRIMÆRINNSIDERE OG NÆRSTÅENDE 

Sbanken ASA ved IR-ansvarlig skal uten ugrunnet opphold sende til Oslo Børs en ajourført oversikt 

over primærinnsidere og primærinnsiders nærstående i Sbanken ASA. Sbanken ASAs styreleder og 

daglig leder er ansvarlig for å informere IR-ansvarlig om endringer som skal meldes til Oslo Børs, 

med opplysninger om den meldepliktiges navn, personnummer eller lignende 

identifikasjonsnummer, adresse, type tillitsverv eller stilling i selskapet og eventuell øvrig 

arbeidsstilling. 

 
Primærinnsider er ansvarlig for at Sbanken ASA mottar en ajourført oversikt over 

Primærinnsiderens Nærstående. IR-ansvarlig skal distribuere ajourført liste over Primærinnsidere 

og Nærstående til Oslo Børs. 
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7 STRAFFEANSVAR 

Brudd på bestemmelser om forbudet mot innsidehandel og brudd på bestemmelser om meldeplikt 

av transaksjoner, kan straffes i henhold til de til enhver tid gjeldende lover. Både forsettlig og 

uaktsom overtredelse rammes. 

8 GENERELL AKTSOMHET 

Primærinnsidere skal avstå fra kortsiktige transaksjoner Sbanken-relaterte finansielle instrumenter, 

og bør utvise generell aktsomhet med hensyn til eiertid. 

Primærinnsidere med portefølje under aktiv forvaltning, eksklusive aktivt forvaltede aksjefond, skal 

informere sin forvalter fortløpende om å ikke foreta betingede avtaler om kjøp, salg eller tegning 

av aksjer utstedt av Sbanken ASA eller av Sbankens datterselskap.  


