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Høringsbrev - nytt VPS' Regelverk 

1. INNLEDNING 

Vedlagt følger forslag til nytt VPS' Regelverk for Registreringsvirksomheten 
og tilknyttede tilleggstjenester (VPS' Regelverk for Registreringsvirksomheten) i dette brevet også 
benevnt nye VPS' Regelverk. 

Nye VPS' Regelverk skal ved ikrafttreden erstatte to av VPS' gjeldende reguleringsdokumenter. Dette 
er VPS' Regelverk for Registrering av finansielle instrumenter og Standardvilkår for Registerførere for 
VPS. 

Forslaget viderefører mange av de reguleringene som er kjent fra gjeldende VPS' Regelverk for 
Registrering av finansielle instrumenter og gjeldende Standardvilkår for Registerførere for VPS. Nye 
VPS' Regelverk inkluderer endringer som kommer som en følge av CSDR og ny lov om 
verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør (CSDR og ny lov er nærmere omtalt i kapittel 1.2 nedenfor). 
VPS har også gjennomført andre endringer som det har funnet nødvendig eller hensiktsmessig og som 
gjøres av andre årsaker, for eksempel for risikohåndtering eller av forretningsmessige årsaker. 

Nye VPS' Regelverk sendes ut på høring uten et kapittel som regulerer Sekundærinnføring av 
finansielle instrumenter. Temaet om sekundærinnføring av instrumenter er ikke ferdigbehandlet, men 
vil etter planen utgjøre kapittel 2.4 i nye VPS Regelverk. Dette inkluderer CSD-linker der VPS er 
investor CSD og sekundærinnføring av verdipapirfond primærinnført i andre kontobaserte system. 
Arbeidet med dette kapittel pågår og vil sendes på høring på et senere tidspunkt. Temaet ansees som 
tilstrekkelig avgrenset til at det kan gjennomføres som en selvstendig høringsrunde. 

Den nærværende SLA (Service Level Agreement) til Standardvilkårene for Registerførere for VPS vil bli 
videreført som SLA til nye VPS Regelverk. Det pågår en revisjon av denne for å tilpasse den til de 
endringer som følger av nye VPS Regelverk. 

VPS' Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester må ikke forveksles med 
VPO NOK regelverk. VPO NOK regelverket regulerer VPS' oppgjørsvirksomhet, herunder VPS og 
oppgjørsdeltakernes rettigheter og plikter i oppgjøret. Dette regelverket er også endret som en følge 
av tilpasning til CSDR og var på høring med høringsfrist 15. februar 2019. 
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Nærmere informasjon om høringsprosessen er inntatt avslutningsvis i brevet her. 

1.2 Bakgrunn og lovsituasjonen 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør og om 
verdipapirsentraler i Den europeiske union (her omtalt som verdipapirsentralforordningen eller CSDR) 
ble vedtatt i EU 23. juli 2014. CSDR utgjør den første generelle, felles reguleringen av 
verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør i EU. 

Inkorporeringen av CSDR i norsk rett er foreslått å skje gjennom ny lov av 15. mars 2019 nr. 6 om 
verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør (verdipapirsentralloven). Verdipapirsentralloven vil erstatte 
nåværende lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven). 

Verdipapirsentralloven gjør CSDR til norsk lov, og i tillegg inneholder verdipapirsentralloven 
bestemmelser som supplerer reglene i CSDR. Mange av bestemmelsene viderefører deler av gjeldende 
verdipapirregisterlov. 

Både CSDR og de supplerende norske lovreglene stiller nye krav til VPS og til register- og 
oppgjørsvirksomheten VPS driver. En sentral endring med verdipapirsentralloven er at også 
kontoførerne for en norsk verdipapirsentral er direkte regulert av loven. Loven fastsetter at en norsk 
verdipapirsentral selv velger om den vil benytte kontoførere, men hvis den gjør det kommer lovens 
regler om kontoførerne til anvendelse. 

Ved siden av at verdipapirsentralloven oppstiller hvilke aktører VPS kan autorisere som kontofører, 
pålegger loven kontoførerne plikter i forhold til utførelsen av kontoførervirksomheten og ved 
gjennomføringer av registreringer. Mange av bestemmelsen finnes i verdipapirsentrallovens kapittel 6 
«Kontoførere», men det er også reguleringer flere andre steder i loven som treffer en kontofører. 

Det er derfor avgjørende at kontoførere setter seg inn i den nye verdipapirsentralloven, herunder 
CSDR. Loven slik den foreligger på norsk, følger vedlagt høringsbrevet her. 

VPS ønsker også å trekke frem verdipapirsentralloven § 2-2. Dette er en bestemmelse som regulerer at 
VPS skal fastsette et utfyllende regelverk og bestemmelsen indikerer hvilke temaer som kan forventes 
å finne omhandlet i regelverket, eventuelt hva Finanstilsynet kan pålegge VPS å etablere nærmere 
regler om. 

De regler som VPS har utarbeidet med bakgrunn i verdipapirsentralloven § 2-2 vil finnes i nye VPS' 
Regelverk kapittel 2 om Registreringsvirksomheten. 

1.3 Struktur i nye VPS' regelverk 

Siden nye VPS' Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester inkorporerer 
gjeldende VPS' Regelverk for Registrering av finansielle instrumenter og gjeldende Standardvilkår for 
Registerførere for VPS, er det begrenset med likheter i struktur og inndelingen i nye VPS' Regelverk i 
forhold til de gjeldende dokumentene. Et sentralt element ved nye VPS Regelverk er at dette 
inneholder bestemmelser som ikke bare regulerer rettigheter og plikter for VPS og Kontoførerne, men 
også for utsteder av instrumenter, kontohavere og innehavere av begrensede rettigheter. 
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Nye VPS' Regelverk består av fire hovedkapitler. Første kapittel består av innledende og generelle 
bestemmelser, blant annet regler for endring av regelverket, kommunikasjon og teknisk oppkobling, 
vederlag og fakturering, overtredelsesgebyr samt verneting. 

Kapittel to gjelder for Registreringsvirksomheten. Med det omfattes virksomheten ved første innføring 
av finansielle instrumenter i VPS Registeret og virksomheten som VPS driver ved sekundærinnføring av 
finansielle instrumenter. I tillegg omfattes kontosystemet i VPS Registeret for registreringer av 
rettigheter i finansielle instrumenter. Kapitlet regulerer denne virksomheten og virkningene av 
registrering, inkludert rettigheter og plikter for utsteder av det finansielle instrumentet og for 
kontohaver av en VPS-konto. Nye VPS' Regelverk fastsetter også rettigheter og plikter for VPS og VPS' 
Kontoførere. Som nevnt ovenfor gjelder reglene i nye VPS Regelverk i tillegg til den regulering som 
følger av ny verdipapirsentrallov og må leses i sammenheng med denne. 

Kapittel tre regulerer tilleggstjenester som VPS tilbyr til Kontofører for distribusjon til utsteder eller 
kontohaver. De tilleggstjenester som er regulert i kapittel tre er så tett knyttet til VPS' 
Registreringsvirksomhet at VPS har valgt å behandle disse i nye VPS' Regelverk og stille krav om at alle 
kontoførere tilbyr de tjenestene som er relevant for deres autorisasjoner. VPS har også andre 
tilleggstjenester som er regulert i separate avtaler. 

Kapittel fire inneholder definisjoner av begrep som brukes i nye VPS' Regelverk. Definisjonene i 
kapittel fire i nye VPS' Regelverk er også relevante for begrepene som brukes i dette dokumentet. 

2. HOVEDTREKK VED NYE VPS' REGELVERK 

2.1 Nye VPS'Regelverk kapittel 2 - Registreringsvirksomheten 

2.1.1 Generelt 

Regelverkets kapittel 2 Registreringsvirksomheten inneholder fem sentrale underkapitler i kapittel 2.1 

til og med 2.5. 

Kapittel 2.1 regulerer kontoførerautorisasjonene og krav og prosess forbundet med tildeling og 

avvikling av dette. 

Kapittel 2.2 regulerer oppgaver og prosessen ved innføring av instrumenter i VPS Registeret, herunder 
hvilke instrumenter som kan innføres, utsteders oppgaver og plikter, Kontofører Utsteders oppgaver 
og plikter, kravene til innholdet i avtalen med utsteder, særskilte regler for instrumenter underlagt 
utenlandsk rett og reglene for avregistrering av et instrument i VPS Registeret. 

Kapittel 2.3 regulerer åpning av VPS-konto og registrering av rettigheter på en VPS-konto i VPS 
Registeret, herunder kontohavers plikter, Kontofører Investors oppgaver og plikter, kravene til 
innholdet i avtalen med kontohaver, reglene ved registrering av rettigheter, reglene for 
endringsmeldinger og beholdningsoversikter og reglene for avvikling av en VPS-konto. 

Kapittel 2.4 er satt av for å regulere oppgaver og prosessen ved Sekundærinnføring av finansielle 
instrumenter i VPS Registeret enten disse er fra en annen CSD eller avledes fra et annet kontobasert 
system. 

Kapittel 2.5 inneholder fellesbestemmelser for Registreringsvirksomheten og omhandler forhold som 
er aktuelle for både Kontofører Utsteder og Kontofører Investor, herunder taushetsplikt, innsyn i VPS 
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Registeret, behandling av personopplysninger, retting av feilregistreringer, utkontraktering av 
kontoførervirksomhet, klagebehandling, ansvar ved økonomisk tap, m.m. 

Regelverket er omarbeidet for å tydeliggjøre skillet mellom de reglene som regulerer forholdet 
mellom VPS og kontoførerne og de reglene som regulerer rettigheter eller plikter for utsteder eller 
kontohaver. Dette fremkommer for eksempel for utsteders del gjennom kapittel 2.2.3.2 hvor det er 
søkt å samle reglene i nye VPS' Regelverk som omhandler utsteder. Det har ikke vært mulig å samle 
dette fullt ut, og dette kapitlet inneholder dermed en henvisning til de bestemmelser andre steder i 
regelverket der utsteder har plikter. 

1 det følgende vil VPS omtale enkelte utvalgte temaer fra kapittel 2 Registreringsvirksomheten. 

2.1.2 Ulike autorisasjoner som kontofører 
VPS foreslår en mer detaljert oppdeling av kontoførerautorisasjonene enn hva som har vært regulert i 
gjeldende regelverk. Etter nye VPS' Regelverk kan VPS autorisere Kontoførere i henhold til to 
hovedkategorier (Kontofører Utsteder og Kontofører Investor) med enkelte underkategorier samt i 
tillegg to tilleggsautorisasjoner. 

Det vises til nye VPS' Regelverk kapittel 2.1.2 som inneholder en detaljert oversikt over 
underkategorier og tilleggsautorisasjoner og hvilke oppgaver som hører til og hvilke instrumenter en 
skal håndtere. 

En viktig årsak til at VPS har finmasket kontoførerautorisasjonene slik, er at CSDR og ny 
verdipapirsentrallov pålegger VPS en kontraheringsplikt overfor utstedere av instrumenter. Siden VPS 
ikke selv er kontofører og er den som tar imot utsteder ved innføring av instrumenter, er denne 
kontraheringsplikten i nye VPS' Regelverk videreført på VPS' kontoførere. Dette må til for å sikre at 
kontraheringsplikten i loven blir oppfylt. For å gjøre denne byrden mindre, legges opp til at en aktør 
ikke må være Kontofører Utsteder for samtlige typer instrumenter i VPS registeret. Det åpnes for at en 
kan velge å bare være Kontofører Utsteder for visse underkategorier av instrumenter. Dette 
innebærer at en aktør som ønsker å være kontofører for renteinstrumenter ikke behøver å være 
kontofører for egenkapitalinstrumenter. En kontofører for renteinstrumenter vil ikke ha noen plikt å ta 
imot en utsteder som ønsker innført en aksje eller annet instrument i kategorien 
egenkapitalinstrument. 

Samtidig innebærer dette at en Kontofører Utsteder av f.eks. egenkapitalinstrumenter har 
kontraheringsplikt for samtlige typer finansielle instrumenter som inngår i denne underkategorien, 
nemlig aksjer, egenkapitalbevis, warrants, ETN og depotbevis for slike. 

En annen viktig årsak til denne endringen er at dette gjør det lettere å vurdere om kontofører har den 
nødvendige kompetanse for å utføre tjenestene som tilbys. Det fremgår av verdipapirsentralloven § 2-
2 at en verdipapirsentral skal fastsette nærmere regler om kontoførernes og deres plikter, herunder 
krav til kompetanse, tekniske systemer og kapital. Konkrete krav til kompetanse er ikke fastsatt i 
forsalget, men det at kontoførerautorisasjonene deles opp på den foreslåtte måten forenkler den 
vurdering VPS gjør i forkant av hver autorisasjonstildeling mht å vurdere om kontofører har den 
nødvendige kompetanse sett i forhold til autorisasjonens som ønskes. 

2.1.3 Særskilt om Kontofører Utsteder for verdipapirfond 
Som en kan se av oversikten er det foreslått to typer Kontofører Utsteder verdipapirfond. Den ene er 
en generell KU for verdipapirfond hvor en ser for seg at en KU kan innføre egne fond samt 
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verdipapirfond andre er forvaltningsselskap for. Den andre er begrenset til et fondsforvaltningsselskap 
som innfører kun de fond det er forvaltningsselskap for. 

Etter begge typene av KU for verdipapirfond ligger det implisitt at fondets andelseierregister føres i 
VPS Registeret. Dette er skrevet inn for å tydeliggjøre at denne registrering avviker fra 
Sekundærinnføring av instrumenter hvor andelseierregisteret ikke føres i VPS Registeret. Ved 
Sekundærinnføring vil beholdningen i VPS Registeret være avledet fra andelseierregisteret og det må 
utføres regelmessig avstemming av den mengden som er registrert i VPS Registeret. Krav til slik 
avstemming følger av CSDR og vil også komme i VPS Regelverk kapittel 2.4 om Sekundærinnføring. 
Sekundærinnføring vil slik sett kunne skje enten det er den hele mengden av instrumentet eller bare 
en delmengde som sekundærinnføres i VPS. 

Forskjellen på disse to KU typene for verdipapirfond blir dermed hvem som utfører KU rollen, om 
dette gjøres av forvaltningsselskapet selv eller av en annen. VPS oppfatter at hovedtyngden av 
kontofører fond i VPS i dag er fondsforvaltningsselskapet som selv innfører de verdipapirfond det er 
forvaltningsselskap. 

VPS ønsker høringsinstansenes merknader på om denne delingen i to typer KU for verdipapirfond 
underlagt norsk rett er hensiktsmessig og om det er behov for dette, eller om behovet kan dekkes 
med én av disse typene. 

2.1.4 Særskilt om Kontofører Utsteder Sekundærinnførte instrumenter 
Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte instrumenter er kontofører for instrumenter som har sin 
primærinnføring i annen CSD eller et annet kontobasert system, f.eks. andelseierregister for 
verdipapirfond. Nye VPS' Regelverk kapittel 2.4 om sekundærinnføring av instrumenter er som omtalt 
overfor, under utarbeidelse. Den endelige avklaring av rollen og beskrivelsen som kontofører for disse 
instrumentene må avvente utarbeidelsen av disse reglene da det kan påregnes justeringer. Et mulig 
utfall kan være at denne kategorien deles i to, en for Kontofører utsteder sekundærinnførte 
instrumenter primærinnført i en annen CSD (link) og en for Kontofører utsteder sekundærinnførte 
instrumenter primærinnført i et annet kontobasert system (typisk sekundærinnførte fond). 

2.1.5 Særskilt om innføring av utenlandske instrumenter 
Nye VPS Regelverk kapittel 2.2.6 inneholder bestemmelser som gjelder særskilt ved første gangs 
innføring av finansielle instrumenter som er underlagt annen lands rett enn norsk. 

For å kunne innføre slike utenlandske instrumenter krever CSDR at VPS må ha godkjenning for dette. 
Kravene er detaljerte og innebærer at VPS må søke om godkjenning for hvert enkelt EØS land det 
ønsker å ta inn instrumenter fra. I forbindelse med VPS' søknad om ny tillatelse som CSD under CSDR 
vil VPS søke om godkjenning fra aktuelle land. Hvilke instrumenter og land VPS har godkjenning for å 
innføre instrumenter fra, vil til enhver tid følge av en liste som VPS holder oppdatert på VPS' nettsider. 
Kontofører Utsteder kan kun innføre instrumenter som står på denne listen. 

Kravene til utsteder og Kontofører Utsteder etter kapittel 2.2.6 kommer i tillegg til øvrige krav til 
utsteder og Kontofører Utsteder. 

2.1.6 Særskilte forhold for Kontofører Investor 
CSDR og forslaget til ny verdipapirsentrallov fastsetter at kontofører Investor må tilbyr kundene valget 
mellom ulike typer kontoer som VPS tilbyr, enten dette er enkeltkontoer som står i investorens navn 
eller forvalterkontoer hvor forvalteren holder instrumenter for sine kunder på en konto i forvalterens 
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navn. Kontofører Investor må presentere informasjon om beskyttelsesnivåene og de omkostninger 
som er forbundet med ulike kontotyper og de ulike adskillelsesnivåer. VPS vil her utarbeidet en 
beskrivelse av de ulike kontotyper og de ulike adskillelsesnivåer for VPS-konti hvor de vesentligste 
lovmessige virkninger av de respektive adskillelsesnivåer er omtalt. Kontofører Investor skal også 
offentlig publisere sine priser for VPS-konto og for de tjenester som knytter seg til VPS Registeret. 

I høringsutkastet har VPS videre foreslått at Kontofører Investor ved opprettelse av VPS-konto skal 
inngå skriftlig avtale med kontohaver og at denne avtalen skal utformes slik at den sikrer at 
kontohaver er kjent med sine rettigheter og plikter etter VPS Regelverk og verdipapirsentralloven. 

VPS ønsker også å fremheve fra nye VPS Regelverk om at Kontofører Investor tydelig må kommunisere 
eventuelle begrensninger for sin Kl-virksomhet. Dette er regulert i regelverkets punkt 2.1.2 siste 
avsnitt. 

En ny bestemmelse i nye VPS Regelverk er også at dersom en CSD henvender seg til en Kontofører 
Investor for å åpne en VPS-konto, enten enkeltkonto eller forvalterkonto i eget navn, må Kontofører 
Investor kontakte VPS. Formålet med dette er at VPS blir involvert kundeetableringen slik at 
oppgavene knyttet til en CSD-link, som er nye med CSDR, blir ivaretatt. Fra VPS side er det ønskelig at 
Kl-ene starter praktiseringen av denne regelen så snart som mulig. Dette fordi de CSDer som vil ønske 
kontoåpning med stor sannsynlighet er underlagt CSDR-lovgivning og at løsningene bør tilpasses 
denne selv om reguleringen ikke er trådt i kraft for VPS. 

2.1.7 Kontoførerautorisasjon til foretak utenfor EØS 
Etter gjeldende rett fastsetter VPS i sitt regelverk som godkjennes av Finanstilsynet, hvem som kan 
være kontofører. Med ny verdipapirsentrallov følger det av dennes § 6-2 hvilke foretak som kan 
autoriseres som kontoførere for VPS. Etter dagens regelverk kan VPS i tillegg til foretak fra EØS 
autorisere tilsvarende foretak fra andre land etter en særskilt vurdering. Denne bestemmelsen har 
vært brukt for å autorisere både en sentral motpart og en CSD hjemmehørende i Sveits som 
kontofører i VPS. 

Ny verdipapirsentrallov inneholder ikke en slik direkte adgang til å autorisere foretak utenfor EØS. VPS 
ba om at loven ble endret på dette punkt, men fikk ikke gjennomslag for dette. Loven inneholder 
imidlertid en forskriftsadgang som kan hjemle dette. VPS vil be Finansdepartementet fastsette en slik 
mulighet slik at for eksempel CCPer og CSDer fra land utenfor EØS kan gis tillatelse til å være 
kontofører VPS. VPS forventer at myndighetene vil fastsette en slik forskrift som vil omfatte alle 
foretak som i dag er kontofører for VPS. Bestemmelsen foreslått i nye VPS' Regelverk kapittel 2.1.1, 
annet avsnitt forutsetter at slik forskrift bli gitt. 

2.1.8 Utsteders og Kontofører Utsteders varslingsplikt ved Corporate Action 
hendelser 

I nye VPS' Regelverk kapittel 2.2.5.7 foreslås det en ny bestemmelse som pålegger både utsteder og 
Kontofører Utsteder en varslingsplikt ved Corporate Actions i instrumenter innført i VPS. 

Bakgrunnen for at VPS skjerper inn kravene til varsling ved hendelser i instrumentet er to-delt. En 
sentral faktor er at VPS gjennom tekniske standarder etter CSDR får økte krav på seg om å varsle om 
gjennomføring av Corporate Actions (prosessing) til oppgjørsdeltakere i VPO NOK og andre CSDer som 
er deltakere hos VPS. Et annet viktig forhold er å sikre integriteten til opplysningene registrert i VPS 
Registeret og at både VPS og Kontofører Utsteder skal ha presis informasjon også om forestående 
hendelser i instrumentet. Forslaget har også sammenheng med endringene i Shareholders Rights 
Direktivet (SRD II) som ble vedtatt i EU i mai 2017. Arbeid med gjennomføringen av endringsdirektivet 
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i norsk rett pågår i regi av Nærings- og Fiskeridepartementet. Formålet med SRD II er å legge til rette 
for at aksjonærer skal kunne utøve sine eierrettigheter. Dette skal blant annet sikres ved plikt for 
utstedere til å informere mellommenn om selskapshendelser og plikter for mellommenn til å bringe 
informasjonen videre og bistå aksjonærer med å utøve sine rettigheter. Som mellommenn i relasjon til 
direktivet anses både den CSD som instrumenter er primærinnført i (Utsteder-CSDen), CSDer hvor 
instrumentet er sekundærinnført (Investor-CSD), forvaltere som oppbevarer instrumentet på en 
forvalterkonto for andre forvaltere eller for investor selv og CSDen hvor investorer har konti i eget 
navn. En plikt for utsteder til å formidle informasjon om Corporate Actions til Utsteder-CSDen er ikke 
inntatt i direktivet. Sentrale aktører i verdipapirmarkedet har imidlertid oppfordret europeiske CSDer 
til å innta en plikt for utstedere til å gi informasjon om selskapshendelser til CSDen. VPS' forslag 
reflektere dette. 

Etter forslaget skal utsteder ved Corporate Actions i instrumenter varsle uten ugrunnet opphold etter 
at en Corporate Action er annonsert på offentlig markedsplass eller besluttet av utsteder av unoterte 
verdipapirer. Utsteder skal varsler Kontofører Utsteder som igjen skal varsle VPS. 

Når det kommer til informasjon om gjennomføring av Corporate Actions, er den sikre måten å få 
informasjonen om dette presist inn i VPS systemene ved bruk av VPS tjenester for Corporate Action 
som for tiden er VPS foretak og VPS Fixed Income. Bestemmelsen i nye VPS' Regelverk kapittel 2.2.5.7 
innebærer dermed en plikt for Kontofører Utsteder å ta i bruk VPS systemer for beregning og 
administrasjon av Corporate Action. Dette vil sikre integriteten i de registrerte opplysninger i VPS 
Registeret og medføre at systemene sender ut meldinger om hendelsene i form av ISO-meldinger og 
gjennom aktuelle tjenester til investor. Dette vil også forbedre den skatterapportering til Skatteetaten 
som VPS gjør for instrumentene, da alle hendelser vil være registrert og feilretting og manuelt 
etterarbeid for VPS og Kontofører reduseres. 

2.1.9 Tekniske standarder til CSDR og norske forskrifter 
Tekniske standarder gitt i kommisjonsforordninger til CSDR forventes å bli gitt virkning i Norge 
gjennom norsk forskrift. Disse forskriftene er så vidt VPS er kjent med ikke utarbeidet av norske 
myndigheter ennå. Enkelte steder gjør nye VPS' Regelverk henvisninger til bestemmelser i disse 
tekniske standarder. Disse henvisningene er således av foreløpig karakter, og vil oppdateres når 
endelige forskrifter foreligger. 

2.2 Nye VPS' Regelverk kapittel 3 - Tilleggstjenester 

2.2.1 Om tilleggstjenester behandlet i nye VPS' Regelverk 
Nye VPS' Regelverk kapittel 3 omhandler tilleggstjenester. Dette er tilleggstjenester som CSDR og 
verdipapirsentralloven åpner for at en CSD kan tilby, da tjenestene forbedrer verdipapirmarkedenes 
sikkerhet, effektivitet og gjennomsiktighet. 

VPS tilbyr flere tilleggstjenester hvor noen nå foreslås regulert i nye VPS' Regelverk og andre 
tilleggstjenester fortsetter som før som å være regulert i separate avtaler. 

De utvalgte tilleggstjenestene i nye VPS' Regelverk har en så nær tilknytning til VPS' 
Registreringsvirksomhet at VPS har valgt å behandle disse i nye VPS' Regelverk. Som en følge av 
tilknytning til Registreringsvirksomheten er dette tilleggstjenester som VPS også pålegger Kontofører å 
gjøre tilgjengelig for utsteder og Kontohaver. CSDR åpner for økt konkurranse mellom CSDer. Disse 
tjenestene anses å være så viktige for VPS' og det norske markedets konkurransesituasjon at VPS 
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ønsker å sikre utstedere og investorer tilgang til tjenestene. Det vil i utgangspunktet være frivillig for 
utsteder og kontohaver å ta dem i bruk, men kontofører må tilby disse. 

2.2.2 Struktur i nye VPS' Regelverk kapittel 3 
Nye VPS' Regelverk kapittel 3.1 inneholder de fellesbestemmelser som gjelder for alle 
tilleggstjenestene. I kapittel 3.2 til kapittel 3.8 omhandles de ulike tilleggstjenestene som er omfatter 
av nye VPS' Regelverk. 

2.2.3 Særskilt om tilleggstjenesten tildeling av ISIN og CFI kode 
Oppgaven med tildeling av internasjonalt standardiserte koder til bruk for identifisering (ISIN) og 
klassifisering (CFI) av finansielle instrumenter i verdipapirmarkedet, er en oppgave VPS ikke utfører i 
egenskap av å være en CSD. Dette er en oppgave VPS gjør i egenskap av å være National Numbering 
Agency (NNA) for Norge. Denne rollen har VPS påtatt seg gjennom avtale med den internasjonal 
organisasjonen Association of National Numbering Agencies (ANNA). Regelverket for ISIN-tildeling og 
klassifisering av finansielle instrumenter (CFI) er fastsatt av ANNA. 

Dette regelverket må VPS følge i rollen som NNA og når kontofører utfører denne oppgaven for VPS 
må Kontofører også følge dette regelverket. Dette er tydeliggjort i utkastet til regelverk om denne 
tilleggstjenesten. 

2.3 Nye VPS' Regelverk kapittel 1 - Innledning 

Første kapittel i nye VPS' Regelverk består av innledende og generelle bestemmelser som er relevant 
både for registreringsvirksomheten og tilleggstjenestene i kapittel 3. Her skal kort omtales to 
underkapitler som VPS finner særlig grunn til å fremheve. 

2.3.1 Kommunikasjon og teknisk oppkobling 
Kapittel 1.3.2 i nye VPS' Regelverk omhandler krav til teknisk kommunikasjon og oppkobling mellom 
VPS og kontoførerne. Disse kravene gjelder både fortjenester under kapittel 2 
Registreringsvirksomheten og tjenester under kapittel 3 Tilleggstjenester. 

I nye VPS regelverk kapittel 1.3.2.1 reguleres generelle krav til teknisk kommunikasjon og oppkobling, 
herunder oppsett, ansvar for data, gjentatt overføring av data, testing, sikkerhet, osv. De mer 
detaljerte reglene følger av VPS Teknisk Håndbok. 

I kapittel 1.3.2 har VPS innarbeidet en regulering av situasjoner hvor Kontofører bruker et datasenter 
eller tilsvarende for teknisk oppkobling eller kommunikasjon med VPS. I en slik situasjon pålegges 
særlige krav på kontofører, herunder at kontofører må stille krav til datasenteret og regulere hvordan 
dette utfører oppgaven overfor VPS. 

2.3.2 Overtredelsesgebyr 
VPS er forpliktet til å ha mekanismer som istandsetter VPS å gjennomføre sitt eget regelverk og 
innhente de opplysninger CSD'er er pålagt å registrere og VPS skal iht. verdipapirsentralloven § 6-5 
føre en betryggende kontoførers virksomhet. VPS har i gjeldende regelverk og standardvilkår visse 
sanksjonsmidler til rådighet, men ønsker å utvide dette. 
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VPS foreslår i nye VPS Regelverk kapittel 1.3.4 en bestemmelse om overtredelsesgebyr. VPS foreslår 
ikke at alle overtredelser av nye VPS' Regelverk skal gebyrlegges. Det holdes fokus på integriteten til 
VPS Registeret og sikkerhet knyttet til VPS' systemer. Dette innebærer at utvalgte kapitler i nye VPS' 
regelverk er plukket ut til å være omfattet av overtredelsesgebyret. 

Etter bestemmelsen kan både utsteder og kontoførerne bli pålagt overtredelsesgebyr. 

VPS gjør for øvrig oppmerksom på at den nye verdipapirsentralloven også inneholder en bestemmelse 
om overtredelsesgebyr som gir Finanstilsynet hjemmel til å ilegge både kontoførere og VPS ikke 
ubetydelige overtredelsesgebyr ved overtredelse av loven. Høringsinstansene oppfordres til å sette 
seg inn i disse reglene. 

3. IKRAFTTREDELSE AV NYE VPS REGELVERK 

Ikrafttredelsestidspunkt for ny verdipapirsentrallov er ikke klart. Det antas at CSDR tas inn i norsk lov i 
løpet av 2019 og at VPS med det vil få en plikt til å søke om ny verdipapirsentralautorisasjon etter ny 
verdipapirsentrallov. 

VPS og kontoførerne vil være regulert av gjeldende verdipapirregisterlov inntil VPS søknad om ny 
autorisasjon under ny verdipapirsentrallov er innvilget. Når dette blir er ikke klart. Tilsvarende 
prosesser i øvrige europeiske land har vært langvarige og mange CSDer har enda ikke fått sine 
autorisasjoner til tross for at de søkte om autorisasjon i oktober 2017. Inntil VPS har fått ny 
autorisasjon vil de gjeldende reguleringsdokumentene; VPS' Regelverk for Registrering av finansielle 
instrumenter og Standardvilkår for Registerførere for VPS, videreføres. 

Nye VPS Regelverk vil dermed først tre i kraft når VPS får ny verdipapirsentralautorisasjon etter 
verdipapirsentralloven. 

4. HØRINGSPROSESS 

Det følger av gjeldende VPS' Regelverk for Registrering av finansielle instrumenter og gjeldende 
Standardvilkår for Registerførere for VPS at ved endringer skal VPS varsle interesseorganisasjonene 
som representerer en ikke ubetydelig del av Kontoførerne. VPS varsler med dette organisasjonene 
Finans Norge, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes forening. I tillegg legges 
forslaget til nye VPS' Regelverk ut på VPS' kundesider og kontaktperson for hver enkelt kontofører blir 
varslet om forslaget. 

VPS planlegger å avholde to møter med interesserte kontoførere i forbindelse med høringen av nytt 
VPS' Regelverk. Dersom det er behov for å avklare spørsmål knyttet til høringsutkastet før 
høringsuttalelse skal inngis kan dette tas opp i disse møtene. For at behandlingen av spørsmålene skal 
bli best mulig oppfordres til å sende spørsmålene til de mer omfattende temaene på forhånd til e-
posten opplyst nedenfor. Møtene planlegges avholdt den 11. april og 6. mai. VPS kommer tilbake med 
invitasjon til møtene. 

Ved endringer i regelverket skal det være minimum tre ukers høringsperiode. Ut fra at det 
foreliggende forslaget innebærer en omfattende strukturell omarbeiding og en del materielle 
endringer i forhold til gjeldende regelverk og standardvilkår har VPS lagt til grunn at det er behov for 
en noe lenger høringsperiode. 
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VPS ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen fredag 10. mai 2019. 

Merknader kan sendes pr e-post til: claus.koren@vps.no. 

Med vennlig hilsen 
Verdipapirsentralen ASA 

Anne Ekeren Bjone 
Konstituert direktør Produkt 

Kopi: 
Finanstilsynet 

Vedlegg: 

• Forslag til nytt VPS' Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester 
(VPS' Regelverk for Registreringsvirksomheten) 

• Lov av 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør 
(verdipapirsentralloven) 
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