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Forkortelse  Forklaring 
CCP Central Counterparty 

CSD Central Securities Depositories 

CSDR European Central Securities Depositories Regulation 

EACH European Association of CCP Clearing Houses 

ECSDA European Central Securities Depositories Association 

ESMA European Securities and Markets Authority 

ISD Intended Settlement Day  
Avtalt oppgjørsdato 

LMFP Late Matching Fail Penalty. 
Bøter som oppstår fordi matching skjer etter ISD. 
Se også “SEFP”. 

MiFID Markets in Financial Instruments Directive 

MiFIR Markets in Financial Instruments Regulation 

OD Oppgjørsdag i VPS 

 PFOD Payment free of delivery 

SEFP Settlement Fail Penalty. 
Bøter som oppstår når en matchet oppgjørsinstruksjon ikke er 
oppgjort på ISD 

SME Small and medium-sized enterprises 

SME Growth market The Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU 
(MiFID II) established the SME growth market to facilitate access 
to capital for SMEs and to further the development of specialist 
markets aimed at the needs of SME issuers. SME growth markets 
are a sub-category of multilateral trading facilities (MTFs) and 
defined by MiFID II as including companies with an average 
market capitalisation of less than €200 million based on year-end 
quotes for the previous three calendar years and with shares 
which have been admitted to trading for less than three years. 

SSS Securities Settlement System 
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1 Introduksjon  

Den 23. juli 2014 vedtok EU forordning nr. 909/2014 kalt CSDR (Central Securities Depository 
Regulation) med sikte på harmonisering av regelverket for verdipapiroppgjør og CSD 
virksomhet i EU.  
 
En viktig del av denne lovgivningen ble gitt i form av tekniske standarder som skal sikre et 
harmonisert europeisk oppgjørsregime (Settlement Discipline Regime). 
 
Dette inneholder følgende hovedelementer: 
 

 Etablere tiltak for å redusere falte handler 

 Overvåke og rapportere oppgjørsinstruksjoner 

 Etablere et Cash Penalty Regime for falte handler 

 Legge til rette for Buy-in prosessering  
 
For å møte disse kravene har VPS gjennom en lengre periode gjort tilpasninger i 
Oppgjørssystemet. 
VPS har deltatt i samarbeid med alle EU CSDene og beskrevet et felles rammeverk for 
hvordan et Cash Penalty Regime kan implementeres i den enkelte CSD.  
Dette dokumentet vil beskrive hvordan VPS vil tilrettelegge for å tilfredsstille etableringen av 
en slik ordning i Norge. Cash Penalty Regime, heretter også kalt VPS bøteregime i dette 
dokumentet.  
 

2 VPS bøteregime 

Et av hovedmålene med CSDR Tekniske Standarder er å øke oppgjørseffektiviteten i den 
enkelte CSD.  Innføring av et bøteregime for oppgjørsinstruksjoner som ikke blir oppgjort på 
forventet oppgjørsdag (Intended Settlement Day - ISD) er et slikt tiltak. 
 
Bøter skal beregnes daglig per oppgjørsinstruksjon og belastes den som er skyldig i at 
oppgjørsinstruksjonen ikke har gått til oppgjør. 
For oppgjørsinstruksjoner som mangler dekning på papirer bøtelegges selger, for manglende 
likviditet (penger) bøtelegges kjøper. 
 
CSDR pålegger CSDene å videresende alle innhentede bøter uavkortet til de 
oppgjørsdeltakere som ikke har fått sine handler oppgjort på ISD.  
 
VPS vil daglig rapportere til oppgjørsdeltakerne hvilke oppgjørsinstruksjoner den enkelte har 
blitt bøtelagt for og hvilke oppgjørsinstruksjoner denne har blitt godskrevet for. Det vil bli 
beregnet bøter for hver oppgjørsdag en oppgjørsinstruksjon ikke blir gjort opp.  
VPS vil en gang i måneden foreta avregning av beregnede bøter – disse nettes slik at alle 
oppgjørsdeltakere vil se netto posisjon mot alle sine motparter (som han har handlet mot i 
inneværende måned).  
 

Bøtelagte oppgjørsinstruksjoner der en CCP er motpart vil bli beregnet og rapportert, men vil 

ikke inngå i den månedlige avregningen hos CSDene. CCPene skal ifølge CSDR selv foreta 

avregning av disse (EACH ønsker at CSDene også foretar dette på vegne av CCPene. EACH, 
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ESMA og ECSDA ser på hvordan dette kan gjøres da lovgivninger gir begrensninger på 

dette). 

 

2.1 Hvilke ISIN skal inngå i bøteregimet 

CSDR definerer hvilke instrumenter det skal beregnes bøter for.   
Bøter skal beregnes for alle finansielle instrumenter registrert i/oppgjort i en CSD, definert i 
henhold til ‘Markets in Financial Instruments Directive’ (MiFID II) og ‘Markets in Financial 
Instruments Regulation’ (MiFIR). 
Komplett liste for alle ISIN som er gjenstand for bøteberegning i VPS finnes i ESMA FIRDS 
database.  
 

2.2 Hvilke oppgjørsinstruksjoner skal være gjenstand for bøteberegning.  

Alle matchede oppgjørsinstruksjoner som ikke er oppgjort på ISD vil inngå i beregning av 
bøter.  
Bøter vil bli beregnet alle oppgjørsdager inntil oppgjørsinstruksjonen er oppgjort eller 
bilateralt kansellert.  
Oppgjørsinstruksjoner som ikke er matchet vil ikke inngå i bøteberegningen. 
  
Bøteregime vil bestå av to typer bøter: 
Oppgjørsinstruksjoner som matches etter cut off for siste oppgjør på ISD  
(Late Match Fail Penalty LMFP) 
For disse vil det bli beregnet bøter for hver oppgjørsdag tilbake i tid – frem til ISD. Maksimalt 
skal det kunne beregnes bøter 30 dager tilbake i tid. 
Alle matchede oppgjørsinstruksjoner som ikke er oppgjort på ISD  
(Settlement Fail Penalty SEFP) 
For disse beregnes det daglig bøter helt frem til den blir oppgjort. 

 

2.3 Beregning av bøter   

For å kunne beregne bøter må VPS innhente informasjon om verdipapiret og hvor handelen 
er gjort.  
 
Referansepris  
Bøter beregnes ut fra en referansepris som skal benyttes fra den markedsplass dette 
verdipapiret er mest omsatt denne dagen eller der det er størst volatilitet. Disse reglene er 
gitt av ESMA og vil bli benyttet likt for hele EU. Dette sikrer at manglende leveranse vil få 
samme bot uansett markedsplass og oppgjørssted innen EU. 
VPS vil ha referansepris på alle ISIN som kan gjøres opp i VPS, maks 3 måneder tilbake i tid. 
Hvis det ikke er mulig å oppdrive referansepris for en enkelt oppgjørsdag vil kursen dagen før 
bli benyttet, hvis denne ikke finnes blir siste kjente kurs benyttet. 
Finnens ikke kurser vil pålydende bli brukt 
VPS vil motta referansepriser fra 3.parts leverandør. 
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Instrument type 
Dette er informasjon som hentes utfra CFI koden til verdipapiret. Informasjonen finnes i VPS 
systemet. 
 
Likviditets indikator Brukes kun for aksjer handlet på ordinær børs (ikke SME marked) og 
krever oppslag mot database levert av ESMA. Angir om verdipapiret er likvid eller ikke. 
 
Handelsplass (Place of Trade) Hvis begge parter i en handel har angitt at handelen er gjort 
på en SME børs vil dette resultere at bøtesatser for SME marked skal benyttes. 
  
Bøtesats gis ut fra følgende tabell:    
 

Verdipapirtype Bøtesats 
(basis 
punkter) 

Aksjer  Likvide aksjer ikke handlet på et SME marked 1,0 

Ikke likvide aksjer ikke handlet på et SME marked 0,5 

Aksjer handlet på SME marked 0,25 

Obligasjoner 
 

Obligasjoner, offentlig utsteder, uavhengig av markedsplass 0,1 

Obligasjoner, ikke offentlig, ikke handlet på et SME marked 0,2 

Obligasjoner, ikke offentlig, handlet på et SME marked 0,15 

Andre 
instrumenter 

Andre finansielle instrumenter ikke handlet på SME marked 0,5 

Andre finansielle instrumenter handlet på SME marked 0,25 

Likviditet Offisiell rentesats for overnight credit i Norges Bank rentesats 

 
 

Place of trade (MIC) 
MIC har betydning for bøte beregningen. Hvis begge parter i en oppgjørstransaksjon har 
angitt at handelen er gjort på en SME handelsplass vil bøtesatsen bli lavere enn om den var 
gjort på en ordinær børs. 
 

2.4 Beregning av bøter ved bruk av Hold 

Hovedregel er at den som legger sin del av oppgjørsinstruksjonen på Hold vil motta bøter 
etter ISD. 
 
Hvis begge parter legger sin del av oppgjørsinstruksjonen på Hold vil begge bli gjenstand for 
beregning av bøter. 
Salg (av papirer) vil få bøter beregnet ut fra antall verdipapirer ikke levert. Motpart vil få 
bøter beregne utfra oppgjørsbeløpet han skulle betalt. 
Dette vil kunne (og sannsynligvis) bety at de betaler til hverandre, men summene er ikke like 
og en av partene vil da ‘tjene’ på denne type bruk av Hold. 
 

3 Rapportering 

VPS vil beregne og rapportere bøter hver oppgjørsdag. Rapportering vil gå til både den som 
blir bøtelagt og den som skal motta kompensasjon for ikke oppgjort handel. Rapporteringen 
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vil bli gjort på dedikerte ISO meldinger definert for dette formålet. VPS vil tilby valgfrihet ISO 
15022 MT537 eller ISO 20022 semt.044.  
VPS planlegger å sende ut detaljert beskrivelse av dette i Q2 2020. 
 

3.1 Daglig rapportering 

 
VPS beregner bøter daglig og vil senest kl 12:00 dagen etter beregning sende ut ISO 
meldinger på dette. Oppgjørsdeltakeren kan velge å motta informasjonen på enten ISO 
15022 MT537 eller ISO 20022 semt.044. 
VPS vil danne en melding som inneholder informasjon om nye beregnede bøter og eventuelt 
en egen melding for korrigerte/fjernede bøter når dette oppstår. 
 
Første måned vil rapportering kun inneholde informasjon om nye beregnede bøter og 
eventuelt korrigerte/fjernede bøter. 
 
Rapportering første måned med bøteregime 

 
 

3.2 Månedlig rapportering  

VPS danner en gang i måneden en nettet oversikt over bøter den enkelte oppgjørsdeltaker 
skal betale/motta fra sine motparter. Oppgjørsdeltakeren kan velge å motta informasjonen 
på enten ISO15022 MT537 eller ISO20022 semt.044.
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Månedlig kalender for bøteregime: 

 10. oppgjørsdag i ny måned. 
Klagefrist for oppgjørsdeltakernes. Det er gitt begrenset adgang for oppgjørsdeltakerne 
til å klage på genererte bøter. Betingelsene for dette er gitt av ESMA. 

 

 12. oppgjørsdag i ny måned. 
Siste dag for CSDer å sende ut korrigert grunnlag til oppgjørsdeltakerne. 

 

 14. oppgjørsdag i ny måned. 
Frist for CSDer til å sende ut ISO meldinger til oppgjørsdeltakerne som viser 
oppgjørsdeltakerens netto posisjon mot alle dennes motparter, aggregert for foregående 
måned. PFOD oppgjørsinstruksjoner dannes i VPS-systemet for bokføring den 17. 
oppgjørsdagen. 

 

 17. oppgjørsdagen i ny måned 
Alle PFOD oppgjørsinstruksjoner tas inn i oppgjør1.  

 
Det vil være mulig å endre genererte bøter frem til og med 10. oppgjørsdag ut i ny måned. 
Hvis allerede rapporterte bøter endres (handler annulleres, kurser korrigeres ol) vil VPS 
produsere nye meldinger til de som får sine grunnlag endret.  
 
VPS vil tilpasse VPS Oppgjørsinfo (GUI) slik at det vil bli mulig å spørre på daglig/månedlig 
genererte bøter, egne og per motpart. 
   

4 Avregning av månedlig akkumulerte bøter 

For å gjennomføre den månedlige avregningen av bøter mellom oppgjørsdeltakerne 
anbefaler ‘ECSDA CSDR Penalties Framework’ å benytte oppgjørsinstruksjoner (PFOD – 
payment free of delivery) inn i SSS (VPO) som standardløsning. 
 
Det er forskjellige oppgjørsmodeller i Europa som gir varierende markedspraksis.  
Disse forskjellene gjør at de respektive markeder løser behandling og rapportering av 
avregningen for bøter forskjellig.  
 
VPS ønsker å benytte PFOD oppgjørsinstruksjoner til å gjennomføre den månedlige 
avregningen mellom våre oppgjørsdeltakere. 
Finanstilsynet må godkjenne løsningen før VPS kan levere denne. 
 
Avregning av bøter i VPS oppgjørssystem (VPO) vil gjennomføres på følgende måte: 
 
Om kvelden den 14. oppgjørsdagen i hver måned danner VPS betalingsinstruksjoner som 
skal avregnes den 17. oppgjørsdagen i måneden. Disse betalingsinstruksjoner kan ikke legges 
på Hold, annulleres eller på annen måte korrigeres av oppgjørsdeltakerne. 
 
Det dannes en nettet PFOD betalingsinstruksjoner mellom den enkelte oppgjørsdeltaker og 
dennes motparter. 
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PFOD betalingsinstruksjoner krever at det er et ISIN involvert. VPS vil benytte et teknisk ISIN 
på disse betalingsinstruksjonene.  
I oppgjør 1 på den17.oppgjørsdag vil VPS prioritere oppgjør av PFOD betalingsinstruksjoner. 
Hvis det ikke er dekning for disse i oppgjør 1, vil de forskyves på ordinær måte til oppgjør 2 
osv. 
Det vil være mulig å benytte GUI VPS Oppgjørsinfo for å spørre på genererte PFOD beløp og 
se hvordan disse påvirker den daglige likviditeten (aktuelt fra 14. dag og utover i måneden) 
på hver enkelt oppgjørsdeltager. 
    
Det er ikke avklart med markedet hvordan VPS skal rapportere genererte PFOD 
betalingsinstruksjoner og eventuelt forskyvingen av disse. 
VPS vil i samarbeid med markedet finne en løsning for dette.  
   

5 Spørring på beregnede bøter i VPS 

Det vil bli tilgjengelig en GUI for å spørre på bøter per konto/dato/motpart. Denne 
funksjonalitet vil bli lagt inn som egen funksjon i eksisterende VPS Oppgjørsinfo. VPS vil 
komme tilbake med mer detaljert informasjon i løpet av Q2 2020. 
 

6 Buy-in prosessering i VPS 

I følge CSDR skal alle CSDer rapportere til sine myndigheter resultatet av buy-in utført for 
oppgjørsinstruksjoner meldt inn til oppgjør hos disse. 
 
CSDene skal ikke være part i prosessene og skal ikke eksponeres for risiko. CSDene skal 
tilgjengeliggjøre funksjonalitet for at partene skal kunne melde inn nødvendig informasjon 
om den enkelte oppgjørsinstruksjonens livssyklus – inklusiv hvorvidt den har vært gjenstand 
for buy-in, dellevering og endelig oppgjør (eventuelt med cash). 
 
Enkelte CSDer har valgt å tilby rene GUI-løsninger for dette, mens andre også tilbyr maskinell 
innmelding av de samme opplysningene. VPS vil følge med på hva resten av markedet 
prefererer og ta dette med i vurderingen av hva som bør lages.  
 
VPS vil beskrive løsningen for buy-in i VPS og sende denne ut i løpet av Q2 2020. 
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