
Skema til underretning ved udsættelse af offentliggørelse af  

intern viden 
 

1. Identiteten på udsteder eller deltager på markedet for emissionskvoter  

• Navn og CVR-nr. 

 

 

 

2. Identiteten på den, der indsender underretningen   

• Stillingsbetegnelse, navn, telefonnummer og e-mail 

 

 

 

3. Beskrivelse af den interne viden, som har været udsat 

• Titel og referencenummer på selskabsmeddelelsen, hvor den interne viden blev offentliggjort 

• Angivelse af, hvilken del af indholdet af selskabsmeddelelsen der udgjorde intern viden, og hvis offentliggørelse 

blev udsat 

 

 

 

4. Tidspunkt, hvor beslutningen om udsættelse af intern viden blev taget 

• Dato og klokkeslæt 

 

 

 

 

5. Identiteten på de fysiske personer, der har taget beslutningen om at udsætte offentliggørelse 

af den interne viden  

• Stillingsbetegnelse og navn 

 

 

 



 

Retsgrundlaget 

Det fremgår af artikel 17, stk. 4 i markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets For-

ordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug), at en udsteder eller en deltager på 

markedet for emissionskvoter på eget ansvar kan udsætte offentliggørelsen af intern viden, forudsat at 

alle de følgende betingelser er opfyldt:  

a) øjeblikkelig offentliggørelse antages at skade legitime interesser for udstederen eller deltage-

ren på markedet for emissionskvoter 

b) udsættelse af offentliggørelsen antages ikke at vildlede offentligheden  

c) udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter er i stand til at sikre disse oplys-

ningers fortrolighed.  

 

I tilfælde af en langvarig proces, som foregår i faser, og som har til formål at frembringe, eller som resul-

terer i et bestemt forhold eller en bestemt hændelse, kan en udsteder eller en deltager på markedet for 

emissionskvoter på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden, som vedrører denne proces, 

jf. første afsnits litra a), b) og c).  

 

Hvis en udsteder eller en deltager på markedet for emissionskvoter har udsat offentliggørelsen af intern 

viden i henhold til dette stykke, skal den pågældende underrette den i stk. 3 specificerede kompetente 

myndighed om, at offentliggørelsen af denne viden blev udsat, og forelægge en skriftlig redegørelse for, 

hvordan betingelserne fastsat i dette stykke er opfyldt, så snart denne viden er offentliggjort. Alternativt 

kan medlemsstaterne fastsætte, at optegnelse med en sådan redegørelse kun skal forelægges på den i 

stk. 3 specificerede kompetente myndigheds anmodning.  

 

I § 37 i lov om kapitalmarkeder er det bestemt, at redegørelsen kun skal indsendes til Finanstilsynet på 

anmodning. Udstederen er dog altid forpligtet til at udarbejde redegørelsen (f.eks. ved at føre logbog om 

overvejelserne).  

 


