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og Dnb
dNB straffet for manGelfull
maNgelfull hånDterinG
HåNdteriNg

Kan straffes for uaktsomhet

FINANS: både kilden til lekkasjen i Goodtech og selskapet selv

kan straffes for utilbørlig håndtering av innsideinformasjon.
LAGE BØHREN
LAGE.BOHREN@FINANSAVISEN.NO

SIGURD SVEEN
SIGURD.SVEEN@FINANSAVISEN.NO

Personen som på uheldig vis mistet et
sensitivt dokument om Goodtech på
Gardermoen denne uken, kan i verste
fall straffes med bøter eller fengsel i
inntil ett år.
Det er strafferammen for personer
som ikke viser tilbørlig aktsomhet i
behandling av innsideinformasjon,
i henhold til verdipapirloven (se faktaboks).
Men hva som er og ikke er tilbørlig aktsomhet, sier lovverket lite om.
Advokatene Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol i PwCs granskingsenhet kurser norske bedrifter
og deres ansatte i verdipapirrett, og
særlig spørsmål knyttet til taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon.
– Økokrim går først og fremst
etter tilfeller med misbruk av innsi-



fra forrige side

deinformasjon, men også uaktsom
håndtering og lekkasjer er straffbart.
Det blir en avveining om man heller
skal prioritere andre saker, sier Holm
Ringen.
Han er tidligere førstestatsadvokat
i Økokrim, der han ledet gruppen for
verdipapir og konkurs.

Regler til besvær
Et av de første rådene selskapene
får av duoen, er å avklare hva som
er innsideinformasjon i det aktuelle
selskapet.
– Går du ikke først opp denne
grensen, får du en veldig upresis tilnærming, og ofte ulike oppfatninger
innad i bedriften om hva som er innsideinformasjon. Sentrale personer
må drøfte seg frem til dette. Skal man
definere dette som kontrakter over 2
millioner eller 100 millioner? En nyhet om at man skal selge seg ned i et
selskap? Det sentrale spørsmålet er jo
om det er egnet til å påvirke aksjekursen, sier Skridshol.
Holm Ringen ber kollegaen slå
opp en lovparagraf på pc’en, og

Skridsholm fjerner belegget på skjermen som skal stoppe nysgjerrige sideblikk på flyet.
– Hvis man vet at noe er innsideinformasjon, skal selskapet ha klare
rutiner og regler for hvem som har
tilgang til dokumenter, og hvordan
man skal opptre. Det å være profesjonell innebærer ikke at du aldri gjør
feil, men at du håndterer feilen på en
profesjonell måte, sier Skridshol.
Formaliserte regler har imidlertid også sin ulempe.
– Hvis du først har skrevet ned
disse reglene, og det så viser seg at
reglene ikke er implementert, eksempelvis gjennom opplæring,
kan det også medføre straffeansvar
å¨foretaksnivå. Da sier ofte folk at de
heller dropper å lage et regelverk. Det
er feil tilnærming, siden det viser at
man ikke våger å ta tak i problemstillingen. Da får man aldri bygget en
god kultur på området, sier Skridshol.

Farlige printere
I sin tid i Økokrim var Holm Ringen med på å bøtelegge et selskap for

mangelfull listeføring av innsidere.
Listene var ubrukelige i eventuelle
etterforskninger av innsidemisbruk.
Økokrim har fortsatt til gode å
straffe enkeltpersoner for utilbørlig
håndtering av innsideinformasjon,
men flere selskaper har fått smake
pisken.
Daværende DnB NORs forelegg
på 12 millioner i den såkalte gullkortsaken fra 2008, gikk blant annet på
brudd på plikten til å ha rutiner for
sikker behandling av innsideinformasjon.
I 2007 endte kvartalsrapporten til
Norsk Hydro opp hos Dagens Næringsliv dagen før offisiell publisering,
etter å ha blitt liggende på en printer.
Hydro fikk et forelegg på 300.000
kroner, med den begrunnelse at «prosessen ble lagt opp og gjennomført på
en slik måte at det ikke var tilstrekkelig sikkert at rapporten kom uvedkommende i hende».
– Det slurves fortsatt mye ved
printeren. Man er stresset og trykker print, men mange selskaper
mangler kortprintere, og dermed
kan utskrifter bli liggende synlig
for alle, sier Skridsholm.
Printere med individuelle kortlesere og innlåsing av dokumenter i

Dette sier
verdipapirloven

§ 3-4. Taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering
(1) Den som har innsideinformasjon må
ikke gi slike opplysninger til uvedkommende.
(2) Den som har innsideinformasjon
plikter i sin behandling av slike opplysninger å utvise tilbørlig aktsomhet, slik
at innsideinformasjonen ikke kommer
i uvedkommendes besittelse eller
misbrukes. Utsteder av finansielle
instrumenter og andre juridiske personer som regelmessig er i besittelse
av innsideinformasjon, skal ha rutiner
for sikker behandling av innsideinformasjon.

skap eller på kontoret er blant tiltakene som PwC anbefaler.
– Vi gir tips som bevisstgjør folk i
ulike settinger. Du kaster ikke i søpla,
du makulerer. Send krypterte mail,
sier Holm Ringen.
– Vi er verdensmestere på å sende mail i alle retninger. Man har
kanskje en stor kontrakt på gang,
selgere syns det er innmari kult når
man begynner å nærme seg noe, de
sender ut skrytemailer eller snakker
om det på byen. Det er en dårlig idé.

Audi Q3 quattro® Sport Edition
Audi Q3 2.0 TDI quattro®
med sportspakke plus og S line eksteriørpakke.

S line eksteriørpakke:
• Hellakkering
• Støtfangere i sportslig design
• Vertikale kromriller i grill
• S line emblemer
• Utbygde kanalskjørt

Sportspakke plus:
• 18” aluminiumsfelger i 5-dobbeltekedesign
• Skinn/alcantara og sportsseter

Veil pris 43.870,-

2.900.-*
Du kan i tillegg velge disse pakkene til Audi Q3 quattro® Sport Edition:

Navigasjonspakke:
• Navigasjon
• Tilkoblingspakke
• Navigasjonsdata (SD-kort)
• Innsvingbart tilhengerfeste
13.900,- veil. Pris 20.700,-

Teknikkpakke:
• Audi parkeringssystem bak
• Xenon plus • Cruise control
• Audi sound system
• Vendbart bagasjeromsgulv
15.900,- veil. Pris 18.570,-

Audi Q3 2.0 TDI quattro® fra kr 434.600,Veiledende pris levert forhandler, inkl. frakt og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.
Drivstofforbruk 5,7 – 5,9 l/100 km ved blandet kjøring. CO2-utslipp 149 – 156 g/km. Bildet kan avvike fra tilbudet.
*Gjelder Audi Q3 2.0 TDI 140 Hk quattro® manuell / S tronic og 177 Hk quattro® S tronic

 – skal ha klare rutiner for behandling

INNSIDEKURS: Nicolai Skridshol (t.v.) og Gunnar Holm Ringen i PwC gir
norske bedrifter opplæring i behandling av innsideinformasjon. Deres første råd er
å avklare hva som er – og ikke er – innsideinformasjon for selskapet. Foto: LaGe BøHReN

