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CSDR – HVA OG NÅR

• Forordning om verdipapiroppgjør og om Central Securities Depositories
(CSDR). 

• Kjernetjenester for en CSD
- Operatør av et verdipapiroppgjørssystem.

- Første innføring av finansielle instrumenter i et kontobasert system

- Levering og vedlikehold av verdipapirkonti på øverste nivå 

• Formål - harmonisering og økt konkurranse

• Ikrafttredelse i EU

• Ikrafttredelse i Norge
- Hvilke endringer må gjøres i norsk rett

- Hva bør norske myndigheter velge hvor CSDR gir valgmuligheter

- Andre endringer i norsk rett

- Tilleggs-mandat: Innsyn i obligasjonseierregister2



CSDR og kontoførere

• Da VPS ble etablert i 1984 ble brukerne kontoførere 
- Først obligatorisk ved lov, senere (2003) ga loven VPS valgrett
- Sentralt register og desentralisert registrering
- Sentral i den norske markedsmodellen
- Etter dagens lovverk opptrer kontofører på vegne av VPS

• CSDR åpner opp for bruk av kontoførere (art 31)
- Shared services, kontofører mer selvstendig ansvar enn i dagens lov
- Ingen begrensning på hvilke oppgave som kan deles

• Ønskelig å videreføre den modellen som er innarbeidet i Norge
- Velfungerende og innarbeidet modell som sikrer god distribusjon
- Mange aktører har bygget opp forretning, kompetanse og bemanning 

• Ønske om forutsigbarhet og gode prosesser
- Ingen gode argumenter for å bruke CSDR til å endre velfungerende 

markedspraksis
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Oppgjørsdisiplin

Første linje forsvar
• Sørg for korrekt rapportering og bekreftelse av 

handelsbetingelser og oppgjørsdetaljer
• Elektroniske bekreftelser for profesjonelle

Annen linje forsvar
• Tre oppgjør per dag
• Forskyvninger, bøter og erstatning fra dag 1
• Bøter er ikke inntekt for CSD’en, men for den ikke feilende 

part (oppgjørsdeltager)

Tredje linje forsvar
• Buy-in etter 4 dagers forsinkelse for verdipapirer
• Forlenget frist for særlig illikvide papirer
• CCP’en skal ha egne buy-in regler



UTSTEDERS VALGRETT

• Registreringsplikt
- CSDR oppstiller krav om innføring av visse typer finansielle 

instrumenter i et verdipapirregister

- Instrumenter som handles på en markedsplass
- Instrumenter som brukes som sikkerhet under en avtale om 
finansiell sikkerhetsstillelse

• Utsteders valgrett
- Artikkel 49 fastsetter at utstedere av finansielle instrumenter som er 

tatt opp til handel på regulerte markeder eller MHF’er, eller som 
handles på en markedsplass, fritt kan velge hvilket verdipapirregister 
de ønsker å benytte

- EU-Kommisjonen - Heller ikke for andre instrumenter kan det kreves at 
utsteder skal velge et nasjonalt register
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UTSTEDERS VALGRETT

• Begrensninger i valgretten
- Selskapsretten og lignende lov som gjelder for utsteder skal gjelde

- CSD som vil tilby tjenester til utstedere som er utstedt under annet 
lands rett må ha meldt fra om dette etter særlige regler i forordningen

- Visse unntak fra CSDens kontraheringsplikt 

• Gjeldende norsk rett
- Mer omfattende registreringsplikt enn etter CSDR

- Registreringspliktige instrumenter må være innført i et norsk
verdipapirregister

- Regler i norsk selskapsrett som må hensyntas av en CSD som skal være 
utsteder-CSD for norske instrumenter
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