
 

 

 

 

 

 

Udsteders håndtering af intern viden under 

afholdelsen af en generalforsamling 
 

Nærværende notat tager sigte på at klarlægge det materielle indhold i – og 

den praktiske anvendelse af – bestemmelsen i § 27, stk. 2, 1. pkt., smh. 

med 4. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. i forhold til udsteders håndtering 

af intern viden under afholdelsen af generalforsamlinger – herunder hvornår 

udsteder, ved videregivelsen af intern viden, skal foretage offentliggørelse 

heraf. 

Resume 

Generalforsamlingen giver adgang for kapitalejerne til at udøve deres indfly-

delse i selskabet. På generalforsamlingen kan opstå situationer, hvor udste-

der, fx for at kunne besvare et spørgsmål fra generalforsamlingen, vil skulle 

videregive intern viden.  

 

Ifølge samtidighedskravet i § 27, stk. 2, 1. pkt. i lov om værdipapirhandel 

m.v. skal udsteder, senest samtidig med videregivelse af intern viden til tred-

jemand, offentliggøre den interne viden via en selskabsmeddelelse.  

 

Det følger dog af § 27, stk. 2, 4. pkt., at samtidighedskravet kan tilsidesæt-

tes såfremt det sikres, at den tredjemand der modtager den interne viden er 

pålagt tavshedspligt i henhold til lov, administrativ bestemmelse, vedtægt el-

ler kontrakt, eller såfremt det ved videregivelsen sikres, at den modtagende 

tredjemand er bekendt med, at oplysningerne er intern viden, og med, at 

vedkommende som følge heraf er underlagt forbuddet mod videregivelse af 

intern viden, jf. § 36 i lov om værdipapirhandel m.v. 

 

I praksis kan der være en vis problematik forbundet med at håndtere intern 

viden på generalforsamlingen.  

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at praktiske forhold tilsiger, at tilsidesættel-

se af samtidighedskravet under afholdelse af generalforsamling kan accep-

teres – dog under de i dette notat nærmere omstændigheder – således at 

udsteder har mulighed for, i en selskabsmeddelelse, at opsamle eventuel in-

tern viden, som er opstået og således videregivet under afholdelsen af en 
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generalforsamling – og afvente offentliggørelsen heraf til umiddelbart efter 

generalforsamlingens afslutning. 

 

Efter Finanstilsynets vurdering vil denne mulighed falde inden for rammerne 

af undtagelsestilfældene til samtidighedskravet. 

 

Det er en forudsætning for opsamlingsmuligheden, at udsteder (fx via diri-

genten) på generalforsamlingen, ved videregivelsen af den interne viden, 

gør deltagerne (konkret) bekendt med, at der er tale om intern viden, og 

(generelt/konkret) bekendt med, at deltagerne er underlagt forbuddet mod 

videregivelse af intern viden, jf. § 36 i lov om værdipapirhandel m.v. 

 

Når udsteder gør generalforsamlingen opmærksom på videregivelsesfor-

buddet, forudsættes det samtidig, at meddelelsen er modtaget af alle tilste-

deværende, medmindre udsteder konkret har grundlag for formodning om 

det modsatte. 

 

Det er dog altid udsteders ansvar at dokumentere, at han har bragt sig uden 

for samtidighedskravet.  

 

Generalforsamlingens afholdelse - generelt 

Det bemærkes indledningsvist, at forhold vedrørende kapitalselskabers
1
 af-

holdelse af generalforsamlinger er reguleret i kapitel 6 i lov om aktie- og an-

partsselskaber. 

 

Kapitalejernes ret til at træffe beslutninger i kapitalselskabet udøves på ge-

neralforsamlingen, jf. § 76, stk. 1, i lov om aktie- og anpartsselskaber. 

  

Medmindre vedtægterne bestemmer andet, kan det centrale ledelsesorgan 

beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen 

gives adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i generalforsamlin-

gen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på general-

forsamlingen, det vil sige, at der afholdes en delvis elektronisk generalfor-

samling, jf. stk. 3-6, jf. § 77, stk. 1, i lov om aktie- og anpartsselskaber. 

 

Generalforsamlingen kan beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes 

elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elek-

tronisk generalforsamling, jf. stk. 3-6, jf. § 77, stk. 2, i lov om aktie- og an-

partsselskaber.
2
 

 

                                                  
1
 Aktie- og anpartsselskaber. 

2
 Beslutningen skal indeholde oplysning om, hvordan elektroniske medier anvendes i forbindelse 

med deltagelse i generalforsamlingen. Beslutningen skal optages i vedtægterne. § 106 finder an-

vendelse på beslutningen samt på ændringer heri. 
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Det er en forudsætning for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elek-

tronisk generalforsamling, at kapitalselskabets centrale ledelsesorgan dra-

ger omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, jf. § 77, 

stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber. 

 

Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen 

afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde, jf. § 101, stk. 2, 1. pkt., i 

lov om aktie- og anpartsselskaber. 

 

Der skal føres en protokol, over forhandlingerne på generalforsamlingen, 

som underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i kapitalsel-

skabets forhandlingsprotokol, jf. § 101, stk. 3, i lov om aktie- og anpartssel-

skaber. 

 

Derudover bemærkes det, at pressen skal have adgang til generalforsam-

linger i selskaber, som har værdipapirer optaget til officiel notering, jf. § 10, 

stk. 2, i bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapi-

rer.
3
 

 

Fælles for disse bestemmelser (jf. note 3) er, at de indeholder en ret for 

pressen (journalister) til at være til stede på en generalforsamling mod evt. 

at løse adgangskort. Bestemmelserne giver endvidere pressen ret til at tage 

referat på generalforsamlingen. Denne referatret kan derimod ikke udvides 

til en transmissionsret. Pressen har således ikke ret til at sende ”live” i tv, 

radio eller via internettet. Det vil være op til generalforsamlingen (dirigenten) 

at beslutte, om en sådan transmission kan tillades. Dette har Erhvervsanke-

nævnet fastslået i nævnets afgørelse af 26. april 1990.
4
 

Samtidighedskravet – loven 

Det følger af samtidighedskravet i § 27, stk. 2, 1. pkt. i lov om værdipapir-

handel m.v., at en udsteder skal være i stand til at offentliggøre intern viden 

(afgive selskabsmeddelelse) senest samtidig med videregivelsen heraf til 

tredjemand. I forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger skal udste-

der således – som udgangspunkt – være i stand til at offentliggøre intern vi-

den senest på det tidspunkt under generalforsamlingen, hvor den interne vi-

den meddeles til deltagerne (tredjemand). 

 

Det fremgår af bemærkningerne til § 27, stk. 2, 1. pkt. i lov om værdipapir-

handel m.v., at bestemmelsen, stiller krav om, at der foretages en generel 

og samtidig offentliggørelse til hele markedet, såfremt udsteder eller tredje-

mand, der handler på dennes vegne, videregiver intern viden i henhold til 

                                                  
3
 Det bemærkes, at pressen tillige skal have adgang til generalforsamlingen i en finansiel virksom-

hed, jf. § 67, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed og i statslige aktieselskaber, jf. 76, stk. 6, 

lov om aktie- og anpartsselskaber. 
4
 Kendelsen findes i anonymiseret form i Erhvervsankenævnets årsberetning 1990, side 41 ff. 
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bestemmelsen i § 36 i lov om værdipapirhandel m.v. samt, at bestemmelsen 

tilgodeser hensynet til lige behandling af alle investorer og som udgangs-

punkt forbyder selektiv offentliggørelse af intern viden til enkelte investorer 

eller grupper af investorer.
5
 

 

Samtidighedskravet i § 27, stk. 2, 1. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v., fin-

der dog ikke anvendelse, hvis den tredjemand, der modtager den interne vi-

den, er pålagt tavshedspligt i henhold til lov, administrativ bestemmelse, 

vedtægt eller kontrakt, eller såfremt det ved videregivelsen sikres, at den 

modtagende tredjemand er bekendt med, at oplysningerne er intern viden, 

og med at vedkommende som følge heraf er underlagt forbuddet mod vide-

regivelse af intern viden, jf. § 36, jf. § 27, stk. 2, 4. pkt. i lov om værdipapir-

handel m.v. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til § 27, stk. 2, 4. pkt. i lov om værdipapir-

handel m.v., at formålet med bestemmelsen er at muliggøre videregivelse af 

intern viden, når videregivelsen er berettiget i henhold til reglen i § 36, uden 

at der samtidigt skal ske en generel offentliggørelse af de videregivne op-

lysninger i henhold til § 27, stk. 2, 1. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v.
6
 

Samtidighedskravet - litteraturen 

Af litteraturen
7
 fremgår det, at hvis intern viden videregives selektivt, skal 

den videregivne interne viden offentliggøres. Offentliggørelse skal ske se-

nest samtidig med videregivelsen, hvilket bekræfter samtidighedsgrundsæt-

ningen i stk. 4, 3. pkt. Hvis oplysninger således gives til udvalgte investorer, 

til ansatte eller til analytikere, skal de også gives til markedet generelt. (Citat 

side 207, note 14). 

 

Bestemmelsen i 2. pkt. 1. led, implementerer markedsmisbrugsdirektivets 

art. 6, stk. 3, 2. led og tjener til at friholde tilfælde af selektiv videregivelse fra 

oplysningsforpligtelsen, såfremt modtageren af den interne viden er forplig-

tet til at hemmeligholde informationen. Henvisningen til lov, administrativ be-

stemmelse, vedtægt eller kontrakt forudsætter et skriftligt retsgrundlag, jf. FT 

2004/05 I A 363. (Citat side 208, note 16). 

 

Bestemmelsen i 2. pkt. 2. led synes at være en dansk tilføjelse, der imidler-

tid er såre nyttig og i overensstemmelse med både dansk praksis og euro-

pæisk ret. Bestemmelsen indebærer, at selektiv videregivelse i fortrolighed 

kan være berettiget også uden et særligt skriftligt grundlag for modtagerens 

tavshedspligt, såfremt modtageren gøres bekendt med, at informationen 

udgør intern viden, og at han i konsekvens heraf nu er undergivet forbuddet 

mod videregivelse i § 36. Dette er en nyttig tilføjelse, da f.eks. aktionærer ik-

                                                  
5
 2004/1 LSF 13. 

6
 2004/1 LSF 13. 

7
 Værdipapirhandelsloven med kommentarer (2010) af Jesper Lau Hansen. 
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ke er undergivet en særlig tavshedspligt efter selskabsloven og normalt hel-

ler ikke på anden vis. Det behov, der kan være for at konsultere større akti-

onærer i fortrolighed, kan dermed opretholdes. Det har afgørende betydning 

for hensynet til god selskabsstyring, der i nordisk selskabsret forudsætter 

aktive aktionærer. (Citat side 208, note 17).  

 

Af litteraturen
8
 fremgår det endvidere, at samtidighedskravet og kravet om 

ligelig behandling afspejler sig i § 27, stk. 2, hvorefter en udsteders videregi-

velse af intern viden som et normalt led i udøvelsen af beskæftigelse, er-

hverv eller funktion, jf. § 36, som udgangspunkt medfører, at udstederen 

samtidig med videregivelsen skal offentliggøre den interne viden i sin hel-

hed. (Citat side 123). 

 

For markedets funktion er det dog også af betydning, at der på anden vis 

end gennem offentliggørelse af oplysninger genereres informationer om sel-

skaberne og værdipapirerne. Værdipapirhandleres og analytikeres markeds- 

og aktieanalyser spiller en central rolle for handlen og kursfastsættelsen, og 

det er da også anerkendt, at udstederne har mulighed for på anden vis end 

gennem offentliggørelse af oplysninger at være i dialog med investorer og 

analytikere, ofte betegnet investorrelationer. En præcisering af samspillet 

mellem den sidste form for information og den børsretlige oplysningspligt, og 

hermed fastlæggelsen af grænsen for, hvad der uden samtidig offentliggø-

relse overfor markedet som helhed kan videregives til investorer og analyti-

kere, er vanskelig. (Citat side 123). 

 

For at et noteret selskab eller nogen på dettes vegne eller for dettes regning 

kan foretage en selektiv videregivelse uden samtidig generel offentliggørel-

se, kræves det, enten at den tredjemand, der modtager intern viden, er på-

lagt tavshedspligt i henhold til lov, administrativ bestemmelse, vedtægt eller 

kontrakt, eller at det ved videregivelsen sikres, at den modtagne tredjemand 

er bekendt med, at oplysningerne er intern viden, og med, at vedkommende 

som følge heraf er underlagt forbuddet mod videregivelse af intern viden, jf. 

§ 36, jf. § 27, stk. 2, 3. pkt. (Citat side 199). 

 

Bestemmelsen i § 27, stk. 2, skal ses i sammenhæng med selskabernes 

generelle forpligtelse til at sikre fortrolighed indtil offentliggørelse er sket og 

suppleres i øvrigt af en række bestemmelser i Nasdaq OMX Copenhagen 

A/S´ regler for udstedere. 

Finanstilsynets vurdering 

Det er Finanstilsynets vurdering, at samtidighedskravet, i § 27, stk. 2, 1. pkt. 

i lov om værdipapirhandel m.v., sammenholdt med undtagelsestilfældene i § 

27, stk. 2, 4. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v., implicerer nogle praktiske 

udfordringer i forhold til, hvordan udsteder skal håndtere intern viden som 

                                                  
8
 Børsretten (2008) af Paul Krüger Andersen og Nis Jul Clausen. 
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opstår og således videregives under afholdelsen af en generalforsamling, 

herunder hvornår udsteder i den forbindelse skal offentliggøre den videre-

givne interne viden. 

 

Det er Finanstilsynet opfattelse, at udsteder frit skal kunne drøfte diverse 

forhold vedrørende udsteder med investorerne på en generalforsamling – og 

at der undertiden kan opstå
9
 intern viden i forbindelse med disse drøftelser – 

selvom der skulle være andre deltagende end investorerne på generalfor-

samlingen (fx journalister), og uden at udsteder nødvendigvis skal foretage 

offentliggørelse af den interne viden, som måtte opstå i forbindelse med 

drøftelserne, senest samtidig med videregivelsen heraf. Denne opfattelse 

omfatter dog ikke en eventuel planlagt offentliggørelse af intern viden på en 

generalforsamling, fx hvor offentliggørelsen af den interne viden har været 

udsat for ikke at skade berettigede interesser. I sådanne tilfælde skal den in-

terne viden offentliggøres senest samtidig med videregivelsen heraf til tred-

jemand. 

 

Finanstilsynet bemærker hertil, at såfremt udsteder, på generalforsamlingen, 

vælger ikke at udtale sig om eller besvare spørgsmål fra generalforsamlin-

gen, af hensyn til at dette vil medføre en videregivelse af intern viden, påhvi-

ler det udsteder at tilsikre, at dette sker med hensynstagen til selskabslo-

vens bestemmelser herom. 

 

Det er samtidig Finanstilsynets opfattelse, at udsteder – trods den teknologi-

ske udvikling – generelt kan have svært ved at indrette sig således, at det er 

praktisk muligt at offentliggøre den interne viden, som måtte opstå (dvs. ikke 

planlagt) under afholdelsen af en generalforsamling, senest samtidig med, 

at den videregives til deltagerne på generalforsamlingen. Offentliggørelsen 

af den interne viden, som måtte opstå under afholdelsen af en generalfor-

samling, vil i praksis tidligst kunne ske umiddelbart efter videregivelsen heraf 

til tredjemand. Derudover vil det kunne medføre uhensigtsmæssige afbry-

delser i drøftelserne på generalforsamlingen, såfremt udsteder skulle offent-

liggøre intern viden senest samtidig med (eller umiddelbart efter) videregi-

velsen heraf til tredjemand. 

 

Det er på denne baggrund Finanstilsynets vurdering, at den praktiske virke-

lighed nødvendiggør, at udsteder – under visse nærmere omstændigheder 

(jf. nærmere herom nedenfor) – har mulighed for at opsamle den interne vi-

den, som måtte opstå og således blive videregivet til tredjemand under af-

holdelsen af en generalforsamling, i én selskabsmeddelelse der offentliggø-

res i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingens afslutning – og at 

denne mulighed ligger inden for rammerne af undtagelsestilfældene i § 27, 

stk. 2, 4. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v. (jf. nærmere herom nedenfor). 

 

                                                  
9
 Dvs. tilfældigt eller ved en ”fejl”. 
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En sådan opsamlingsmulighed er en fravigelse af samtidighedskravet i § 27, 

stk. 2, 1. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v., men som anført ovenfor tilsi-

ger praktiske forhold, at der ikke løbende under afholdelsen af generalfor-

samlinger nødvendigvis skal afgives selskabsmeddelelser. Finanstilsynet 

anerkender således, at markedet dermed ikke ligebehandles, idet deltager-

ne på generalforsamlingen vil kunne modtage intern viden inden, der sker 

en offentliggørelse til markedet, ligesom deltagerne på generalforsamlingen 

potentielt kan videregive den interne viden via mobiltelefoner, bærbare m.v.  

 

Det bemærkes, at deltagernes eventuelle videregivelse af intern viden efter 

modtagelsen heraf på generalforsamlingen, dog vil være i strid med forbud-

det mod videregivelse af intern viden, jf. § 36 i lov om værdipapirhandel m.v.  

 

Det følger, som tidligere nævnt, af § 27, stk. 2, 4. pkt. i lov om værdipapir-

handel m.v., at såfremt det ved videregivelsen sikres, at den modtagende 

tredjemand er bekendt med, at oplysningerne er intern viden, og med at 

vedkommende som følge heraf er underlagt forbuddet mod videregivelse af 

intern viden, jf. § 36 i lov om værdipapirhandel m.v., kan udsteder – ved en 

aktiv handling – bringe sig uden for samtidighedskravet i § 27, stk. 2, 1. pkt. i 

lov om værdipapirhandel m.v., selvom deltagerne ikke er pålagt tavsheds-

pligt ved lov, administrativ bestemmelse eller kontrakt (fx journalister). 

 

Det er på denne baggrund Finanstilsynets vurdering, at udsteder– under 

visse nærmere omstændigheder (jf. nærmere herom nedenfor) – kan bringe 

sig uden for samtidighedskravet i § 27, stk. 2, 1. pkt. i lov om værdipapir-

handel m.v., ved, at udsteder (fx via dirigenten) på generalforsamlingen – 

ved videregivelsen af den interne viden – gør deltagerne (konkret)
10

 bekendt 

med, at der er tale om intern viden og (generelt/konkret)
11

 bekendt med at 

deltagerne er underlagt forbuddet mod videregivelse af intern viden, jf. § 36, 

jf. § 27, stk. 2, 4. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v.  

 

Det bemærkes, at der vil være en latent risiko for, at en deltager går til/fra 

generalforsamlingen på et tidspunkt, som bevirker, at deltageren ikke af ud-

steder modtager den påkrævede information om den interne viden eller vi-

deregivelsesforbuddet, eller at en deltager af anden årsag enten ikke mod-

tager eller forstår den påkrævede information. Endvidere vil der være en la-

tent risiko for, at journalister, trods udsteders orientering om videregivelses-

forbuddet, videregiver oplysninger fra en generalforsamling, som udgør in-

tern viden, hvorfor Nyhedsmedier således fortsat, i strid med videregivelses-

forbuddet, potentielt kan publicere intern viden, som er opstået på en gene-

ralforsamling og endnu ikke offentliggjort af udsteder. Disse risici forstærkes 

såfremt, der er mange deltagende (tredjemænd). Såfremt der opstår læka-

                                                  
10

 Dvs. løbende hver gang den interne viden videregives på generalforsamlingen. 
11

 Dvs. enten én gang indledningsvist på generalforsamlingen forudsat, at der herefter ikke er nytil-

komne - ellers gentagelse, eller løbende hver gang den interne viden videregives på generalforsam-

lingen.  
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ge
12

 inden en selskabsmeddelelse er offentliggjort, skal udsteder hurtigst 

muligt offentliggøre en selskabsmeddelelse med den interne viden, jf. § 27, 

stk. 2, 3. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v.  

 

Udsteder har således inden for rammerne af § 27, stk. 2, 4. pkt. i lov om 

værdipapirhandel m.v. – og under visse nærmere omstændigheder (jf. 

nærmere herom nedenfor) – mulighed for at opsamle eventuel intern viden, 

som er opstået og således videregivet under afholdelsen af en generalfor-

samling – og således afvente offentliggørelsen heraf til umiddelbart efter 

generalforsamlingens afslutning forudsat, at udsteder (fx via dirigenten) på 

generalforsamlingen, ved videregivelsen af den interne viden, gør deltager-

ne (konkret) bekendt med, at der er tale om intern viden, og (gene-

relt/konkret) bekendt med, at deltagerne er underlagt forbuddet mod videre-

givelse af intern viden, jf. § 36 i lov om værdipapirhandel m.v. 

 

Tilsvarende kan udsteder bringe sig uden for samtidighedskravet i forbindel-

se med afholdelsen af en (delvis)elektronisk generalforsamling. I den forbin-

delse foregår udsteders (fx dirigentens) underretning til deltagerne, om den 

interne viden og videregivelsesforbuddet, blot skriftligt/elektronisk i stedet for 

verbalt. 

Visse nærmere omstændigheder 

Det bemærkes, at det må bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfæl-

de, om udsteder har bragt sig uden for samtidighedskravet i § 27, stk. 2, 1. 

pkt. i lov om værdipapirhandel m.v., ved videregivelse af intern viden under 

afholdelsen af en generalforsamling – dvs. om udsteder har ageret inden for 

rammerne af undtagelsestilfældene i § 27, stk. 2, 4. pkt. i lov om værdipa-

pirhandel m.v. 

 

Det er udsteder, der, i givet fald, har bevisbyrden (dokumentationsforpligtel-

sen) for at have bragt sig uden for samtidighedskravet i § 27, stk. 2, 1. pkt. i 

lov om værdipapirhandel m.v. ved videregivelse af intern viden under afhol-

delsen af en generalforsamling. Udsteder (fx via dirigenten) kan fx opfylde 

denne dokumentationsforpligtelse ved, at udsteders (fx dirigentens) oplys-

ninger til deltagerne på generalforsamlingen bliver ført til protokol/referat, 

herunder udsteders (dirigentens) oplysning om de konkrete forhold som ud-

gør intern viden, samt udsteders (fx dirigentens) oplysning om at deltagerne 

er underlagt forbuddet mod videregivelse af intern viden. Udsteder kan na-

turligvis ikke bringe sig uden for samtidighedskravet i § 27, stk. 2, 1. pkt. i 

lov om værdipapirhandel m.v. ved blot at anvende en standard-tekst i proto-

kollen/referatet om udsteders (fx dirigentens) oplysninger. Udsteder skal 

kunne dokumentere, at udsteder (fx dirigenten) rent faktisk har meddelt de i 
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medfør af loven påkrævede oplysninger til deltagerne på generalforsamlin-

gen. Det bemærkes, at ansvaret påhviler udsteder. 

 

Det bemærkes endvidere, at anvendelsen af denne opsamlingsmulighed i 

medfør af § 27, stk. 2, 4. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v. betinges af at 

udsteder kan styre den interne viden opstået på en generalforsamling. Det 

betyder, at udsteder, såfremt der måtte opstå intern viden under afholdelsen 

af en generalforsamling, skal foretage en konkret vurdering af, om samtlige 

deltagende på generalforsamlingen vil være i stand til at modtage og forstå 

udsteders oplysning om de konkrete forhold som udgør intern viden, samt 

udsteders oplysning om at deltagerne er underlagt forbuddet mod videregi-

velse af intern viden (således at den interne viden holdes fortroligt). Når ud-

steder gør generalforsamlingen opmærksom på videregivelsesforbuddet, 

forudsættes det samtidig, at meddelelsen er modtaget af alle tilstedeværen-

de, medmindre udsteder konkret har grundlag for formodning om det mod-

satte.  

 

Udsteders vurdering skal bl.a. tage højde for, om der er mange deltagende, 

og om der heriblandt er (mange) journalister, da dette anses for risikofakto-

rer i forhold til om udsteder kan styre den interne viden. Det er, alt andet li-

ge, nemmere at styre intern viden i en lille lukket kreds af deltagere uden 

journalister end i en stor åben kreds af deltagere med (mange) journalister. 

Udsteder skal kunne dokumentere, at de konkrete omstændigheder på ge-

neralforsamlingen var tilstrækkeligt betryggede for anvendelsen af opsam-

lingsmuligheden.  

 

Såfremt det af udsteder konkret vurderes, at den interne viden, som måtte 

opstå under afholdelsen af en generalforsamling, ikke bl.a. ud fra de ovenfor 

nævnte konkrete forhold kan styres, hvorved udsteder ikke kan benytte sig 

af opsamlingsmuligheden i medfør af § 27, stk. 2, 4. pkt. i lov om værdipa-

pirhandel m.v., skal udsteder efter at den interne viden er opstået – om nød-

vendigt – indlægge en kort pause i generalforsamlings afholdelse, således 

at udsteder hurtigst mulig efter videregivelsen, og under pausen, kan ud-

sende/offentliggøre en selskabsmeddelelse om den interne viden, hvorved 

samtidighedskravet i medfør af § 27, stk. 2, 1. pkt. i lov om værdipapirhandel 

m.v., må anses for opfyldt. Udsteder skal kunne dokumentere, at den inter-

ne viden, opstået på generalforsamlingen, er offentliggjort hurtigst muligt ef-

ter videregivelsen (under den indlagte pause). Udsteder kan fx opfylde den-

ne dokumentationsforpligtelse ved, at tidspunktet for den interne videns op-

ståen på generalforsamlingen bliver ført til protokol/referat. 

 

Tilsvarende betingelser for anvendelsen af denne opsamlingsmulighed gør 

sig gældende ved (delvis)elektroniske generalforsamlinger. 
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