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Høring – forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere
Det vises til høringsbrev av 17.06.2020 vedrørende forskrifter til lov om register over reelle
rettighetshavere.
Forslaget omfatter nærmere regler om hvem som er underlagt lov om register over reelle
rettighetshavere, hvem som skal identifiseres som reelle rettighetshavere, og hvordan opplysninger
skal registreres. I tillegg foreslås det regler om varsling til registeret om feilaktige opplysninger og
registerets oppfølging av forsinkelser og andre mangler ved registreringen.
Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) støtter forslaget i sin hovedsak, og vil kommentere særskilt
på følgende punkter i utredningen:
NFF støtter prinsippet om åpenhet og fri flyt av informasjon og ser dette som en positiv faktor for å
sikre effektive og velfungerende kapitalmarkeder. I børssammenheng har det en egenverdi å vite
hvem de reelle eierne i et selskap er, og dette går også utover perspektivet som omhandler
eksempelvis hvitvasking og terrorfinansiering. Et register slik det er foreslått kan være positivt for
brukere og tilretteleggere ved at det vil lette den administrative byrden knyttet til å identifisere
reelle rettighetshavere.
NFF har også følgende innspill når det gjelder regelutforming i forskriften:
• Regelverket bør utformes mest mulig i tråd med internasjonale standarder og sikre
harmonisering av regelverk. Dette vil gjøre regelverket enklere å håndtere i praksis.
• Informasjonen i et slikt register bør være tilgjengelig for allmennheten i størst mulig grad, og
kun begrenses der tungtveiende hensyn tilsier det. Åpenhet har en verdi i seg selv.
• Forskriften bør i størst mulig grad være konkret mht fremgangsmåte og informasjonskilder
som skal benyttes i utarbeidelse av informasjonen om reelle rettighetshavere.
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