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Høring – Regler om CSD Linker i VPS Regelverk 

1. Introduksjon 

1.1 Nye regler om CSD Linker  
 
Vedlagt følger forslag til nye regler til VPS Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede 
tilleggstjenester ("VPS Regelverk") når det gjelder sekundærinnføring av finansielle instrumenter holdt 
gjennom en CSD Link ("CSD Link-reglene").  
 
Euronext VPS gjennomførte i Q2 2019 en omfattende høring av nytt VPS Regelverk for å hensynta at 
dagens verdipapirregisterlov er erstattet med en ny verdipapirsentrallov som gjennomfører CSDR1 i 
norsk rett (se mer om dette i punkt 2 nedenfor).  
 
Ved høringen i Q2 2019 varslet Euronext VPS at utkast til nye regler for CSD-linker og sekundærinnføring 
av verdipapirfond ville bli sendt på høring på et senere tidspunkt. Det er disse reglene som er gjenstand 
for høringen her.  
 
De foreslåtte reglene vil inngå som en integrert del av det nye VPS Regelverk som vil tre i kraft når 
Euronext VPS autoriseres under CSDR. 
 
I parallell med denne høringen, sendes også regler for Sekundærinnførte Verdipapirfond på høring 
("Fondslink-reglene").  I brevet her adresseres først og fremst CSD Link-reglene.  
 
Etablering av en CSD-link innebærer at Euronext VPS oppretter en forbindelse til en annen CSD ved at 
en beholdning som er registrert i Euronext VPS er avledet av en beholdning registrert i den andre CSD-
en. Euronext VPS opptrer i denne sammenheng som «anmodende CSD», i en rolle som har mye til felles 
med en tradisjonell forvalterrolle, men som altså er underlagt særlig regulering i CSDR.  
Sekundærinnføring av finansielle instrumenter i VPS som er holdt gjennom en CSD Link 
("Linkinstrumenter") innebærer registrering i VPS Registeret av en delmengde av et finansielt 
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instrument som er innført i en annen CSD, dvs at registreringen i Euronext VPS er avledet av 
registreringen i den andre CSDen. Vi viser til Proposisjon nr. 7 (2018-2019) om lov om 
verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør punkt 3.4.2 hvor konseptet med sekundærinnføring er 
nærmere omtalt. 
 
Nærmere bestemmelser om høringsprosessen følger nederst i dette dokumentet.  
  
1.2 Bakgrunn og rettslig situasjon 
 
Den rettslige bakgrunnen for behovene for endringer i VPS Regelverk ble beskrevet i høringsbrevet 
datert 22. mars 2019 (vedlagt dette brevet). Vi henviser til fremstillingen der for en generell 
gjennomgang av bakgrunnen for den norske lovendringen. Vi vil her kort kommentere utviklingen i 
etterkant av publiseringen av det forrige høringsbrevet. 
 
CSDR har blitt inntatt i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett gjennom lov 15. mars 2019 nr. 6 om 
verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) § 1-1. Kommisjonsforordninger 
med utfyllende bestemmelser til CSDR er gjennomført ved forskrift av 18. desember 2019 nr. 1900 om 
verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør. Verdipapirsentralloven inneholder i tillegg til bestemmelsene 
som gjennomfører CSDR, nasjonalt fastsatte bestemmelser som utfyller CSDR. Verdipapirsentralloven 
og forskriften trådte i kraft 1. januar 2020, men vil først ha virkning for virksomheten til Euronext VPS 
og kontoførerne fra det tidspunktet Euronext VPS blir autorisert under CSDR. 
 
Både CSDR og andre regler i verdipapirsentralloven fastsetter nye krav til Euronext VPS’ registrerings- 
og oppgjørsvirksomhet, også i forbindelse med sekundærinnføring av verdipapirfond. Den nye loven 
inneholder også en mer direkte regulering av kontoførernes plikter. 
 
1.3 Kort om gjeldende regler om Sekundærinnføring 
 
Linkregelverket erstatter reglene som gjelder når en CSD registrerer instrumenter som er primærinnført 
i et annet kontobasert system – som tradisjonelt er omtalt som sekundærinnføring av finansielle 
instrumenter i Euronext VPS. Disse reglene følger i dag av verdipapirregisterloven, forskrift av 21. mai 
2003 nr. 620, om hvilke opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister (registreringsforskriften) og 
gjeldende VPS Regelverk for registrering av finansielle instrumenter pkt 5.8 og Standardvilkår for 
Registerførere pkt C6 og C7.  
 
Selv om de foreslåtte CSD Link-reglene er en videreføring av gjeldende regler, er de foreslåtte reglene 
vesentlig mer detaljerte og inneholder i tillegg nødvendige tilpasninger knyttet til implementeringen av 
CSDR i norsk rett, herunder utfyllende sekundærlovgivning, særlig RTS 392/20172 (se nærmere under 
pkt 1.5), samt også den nye verdipapirsentralloven som trådte i kraft 1. januar 2020. Euronext VPS har 
også gjort noen øvrige endringer man fant nødvendige eller egnede for andre grunner, herunder som 
følge av risikostyringshensyn eller kommersielle betraktninger. 
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1.4 Forventet ikrafttredelse 
 
De nye kravene under CSDR og verdipapirsentralloven vil ha virkning for virksomheten i Euronext VPS, 
herunder aktiviteten til kontoførere og andre kunder, fra det tidspunktet Euronext VPS blir autorisert 
etter CSDR. Fra dette tidspunktet vil det endrede VPS Regelverk tre i kraft. Dette inkluderer det endrede 
regelverket for sekundærinnførte fond. 
 
Euronext VPS vil sende inn søknaden om autorisasjon under CSDR innen søknadsfristen 30. juni 2020. 
Finanstilsynet skal ferdigbehandle søknaden innen seks måneder etter at søknaden anses som 
fullstendig. Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om når autorisasjonen vil kunne innvilges og dermed 
når det kan forventes at det endrede regelverket vil tre i kraft. Euronext VPS har understreket overfor 
Finanstilsynet at både Euronext VPS og våre kunder har behov for størst mulig grad av forutsigbarhet 
mht når ikrafttredelsestidspunktet vil bli slik at det blir mulig å få på plass de nødvendige endringer til 
riktig tid. Vi vil ha tett kontakt med Finanstilsynet i denne fasen og, så langt det lar seg gjøre, arbeide 
for å sikre at våre kunder og markedet for øvrig sikres så mye forutberegnelighet som mulig med hensyn 
til når regelverksendringene vil tre i kraft.  
 
I og med at det er usikkert når endringene vil implementeres, planlegger Euronext VPS med at de 
nødvendige tilpasninger av regelverk, tekniske systemer og operasjonelle prosedyrer skal være på plass 
1. desember 2020. Vi gjør samtidig oppmerksom på at autorisasjonsprosessen i de fleste europeiske 
land har tatt tid og det ikke er usannsynlig at prosessen vil dra lenger ut i tid.  Euronext VPS vil gi 
oppdatert informasjon til våre kunder både direkte og på vårt nettsted. 
 
1.5 Nærmere om de ulike rollene etter CSD Link-reglene 
 
Euronext VPS har på bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre kunder besluttet å etablere indirekte CSD 
Linker, hvor kontofører utsteder for sekundærinnførte instrumenter i tillegg opptrer i rollen som 
Euronext VPS’ forvalter for disse.  
 
De andre CSDene i CSD Linkene vil være de to ICSD-ene Clearstream Banking Luxembourg s.a. 
("Clearstream") og Euroclear Banking SA/NV ("Euroclear") som igjen vil ha link til andre CSDer hvor de 
aktuelle instrumentene har sin primære CSD, sin «utsteder-CSD». 
  
CSD Link-reglene regulerer Euronext VPS og kontofører utsteders rettigheter og forpliktelser i relasjon 
til Linkinstrumenter. Euronext VPS’ linkløsning er utsteder-drevet og forutsetter at utsteder anmoder 
om registreringen i Euronext VPS. Også utsteders rettigheter og plikter er regulert i høringsutkastet, 
samt rettigheter og plikter for kontohaverne.  
 
Kontofører utsteders rolle som formidler er ikke regulert i VPS Regelverk. Denne vil reguleres i en egen 
formidleravtale som skal inngås mellom vedkommende formidler og Euronext VPS. Sentrale elementer 
i denne avtalen er blant annet: 
 

- Krav til den institusjon som skal opptre som formidler; 
- Krav til avtalen formidler skal inngå med andre aktører i forvalterkjeden; 
- Operasjonelt samarbeid mellom formidler og kontofører utsteder; 
- Regulering av årlig risikovurdering;  
- Operasjonelle prosedyrer for de tjenester formidler skal levere til Euronext VPS; og 
- Øvrige krav som følger av CSDR/RTS (se nedenfor under pkt 1.6). 

 



 

 

Det er et begrenset antall kontoførere som er kontofører utsteder for de instrumenter som allerede er 
innført i VPS som har en forbindelse til en annen CSD. Som fremgår av høringsutkastet er det en 
forutsetning for å være kontofører utsteder for slike papirer at kontoføreren også påtar seg rollen som 
forvalter for VPS og inngå de avtaler med henholdsvis Clearstream og Euroclear som er nødvendig for 
dette formål. Euronext VPS har hatt dialog knyttet til innholdet i en slik formidleravtale med de 
kontoførere som er kontofører for flertallet av de aktuelle finansielle instrumentene, men det er ikke 
utelukket at også andre kontoførere vil kunne inneha en slik rolle.  
 
Formidleravtalen er ikke en del av denne høringen.  
 
1.6 Krav i CSDR og ytterligere lovgivning vedrørende sekundærinnføring  
 
CSD-linker er regulert i både selve CSDR og i utfyllende regler til denne, først og fremst RTS 392/2017.  
 
Reglene er omfattende og detaljerte. Generelle krav til CSD Linker følger av RTS 392/2017 art. 84. 
Ytterligere krav er fastsatt etter RTS 392/2017 som regulerer såkalte indirekte linker. Der Euronext VPS 
som «anmodende CSD» velger å benytte en mellommann, en formidler, mellom seg og den andre 
CSDen, gjelder altså særskilte krav. Hvis linken er til en CSD utenfor Europa som ikke er autorisert under 
CSDR oppstiller reguleringen ytterligere krav.  
 
Selve forordningen oppstiller i artikkel 48 krav til at CSDen skal gjøre en risikoanalyse av CSD Linken, 
herunder når det gjelder tilleggsrisiko ved etablering av en indirekte link; samt at CSD Linken skal gi 
adekvat beskyttelse for de linkede CSDene, og dens deltakere, og etablering av nødvendige 
kontraktuelle arrangementer.  
 
Mer detaljerte krav er inntatt i RTS 392/2017 art. 84, herunder krav om å gjøre legale og operasjonelle 
vilkår tilgjengelig for deltakere som gjør de i stand til å vurdere de risikoer som er involvert; sikre 
konfidensialitet; etablere felles standarder og prosedyrer; gjennomføre end-to-end-testing før CSD 
Linken opprettes; etablere katastrofeplaner, samt å gjennomføre årlig due diligence.  
 
For indirekte linker gjelder i tillegg til de krav som følger av RTS 392/2017 art. 84 også de krav som følger 
av art. 85, herunder krav om at formidleren skal:  
 

 være en kredittinstitusjon;  

 oppfylle krav til kontosegregering, herunder bruk av individuelt segregert konto hos 
bakenforliggende CSD; 

 sikre umiddelbar tilgang til anmodende CSD til instrumenter som holdes på konto hos 
bakenforliggende CSD;  

 ha lav kredittrisiko og ha tilstrekkelige finansielle ressurser;  

 ha adekvat operasjonell kapasitet og systemer blant annet for å håndtere de tjenester som 
tilbys av CSDen, og for å håndtere avstemningsprosedyrer;  

 tiltre og oppfylle CSDens risk management policy og prosedyrer, og tilknyttet kontinuitets- og 
katastrofeplaner.  

 
CSD skal gjennomføre årlig due diligence av formidleren.  
 
Ytterligere inneholder RTS 392/2017 art. 86 krav til avstemning. Disse tiltakene sikrer blant annet at evt. 
avvik innen linken blir identifisert og håndtert når avviket finner sted.  



 

 

2. Hovedelementer i de nye CSD Link-reglene 

2.1 Introduksjon 
 
Nedenfor vil vi gjennomgå:  
 

- strukturen til de foreslåtte CSD Link-reglene i avsnitt 2.2;  
- regler om CSD Linker og noen generelle utgangspunkter i avsnitt 2.3;  
- regler som vedrører kontohavere med beholdning i Linkinstrumenter i avsnitt 2.4;  
- regler knyttet til anmodning om sekundærinnføring av Linkinstrumenter (tilgangsregler) i 

Euronext VPS i avsnitt 2.5;  
- regler for utstedere av Linkinstrumenter og avregistrering i avsnitt 2.6; og  
- regler for kontoførere utstedere av Linkinstrumenter i avsnitt 2.7.  

 
2.2 Struktur og generelle utgangspunkter 

 
Sekundærinnførte instrumenter som holdes via en CSD Link omtales i VPS Regelverk som 
"Linkinstrumenter".  
 
Strukturen til VPS Regelverk pkt 2.4.1 er delt i fem deler:  
 

- Beskrivelse av CSD Linker gjennom henvisning til Euronext VPS' nettsider i kapittel 2.4.1.1;  
- Regler som gjelder kontohavere som har beholdning i Linkinstrumenter på sin VPS-konto i 

kapittel 2.4.1.2; 
- Tilgangsregler for Linkinstrumenter og avregistrering i kapittel 2.4.1.3;  
- Nærmere regler som gjelder for utstedere av Linkinstrumenter i kapittel 2.4.1.4; og,  
- Nærmere regler som gjelder for kontoførere utstedere for Linkinstrumenter i kapittel 2.4.1.5. 

 
Definisjoner som gjelder for kapittel 2.4.1 er inntatt i det generelle definisjonskapittelet.  
 

2.3 Kapittel 2.4.1.1: Om CSD Linker og generelle utgangspunkter 
 
De CSD Linker som er regulert av kapittel 2.4.1 er CSD Linker hvor Euronext VPS tar initiativ til 
opprettelsen av linken mot en annen CSD (eller via en formidler). Som vist til ovenfor kan CSD Linker 
være direkte eller indirekte. De CSD Linker Euronext VPS har til hensikt å opprette er indirekte linker 
med ICSDene Clearstream og Euroclear. Instrumentene vil bli holdt på individuelt segregerte kontoer 
som er holdt gjennom Euronext VPS' formidlere i disse CSDene. Euronext VPS vil holde individuelt 
segregerte kontoer hos formidlerne i deres kontosystemer.  
 
De foreslåtte reglene er ikke til hinder for at andre linker kan opprettes fra tid til annen, avhengig av 
ulike faktorer, for eksempel dersom de ovennevnte CSDene ikke tilbyr å holde et spesifikt instrument 
som ønskes innført i VPS.  
 
Forholdet mellom CSDen og formidler vil som nevnt reguleres gjennom en bilateral avtale, og 
formidleren vil være deltaker hos de bakenforliggende CSDene (Clearstream og Euroclear).  
 

2.4 Kapittel 2.4.1.2: Regler vedrørende kontohavere med Beholdning i Linkinstrumenter 
 
Linkinstrumenter holdes på ordinære VPS-kontoer, sammen med eventuelle andre finansielle 
instrumenter.  



 

 

 
Særlige egenskaper og risikoer knytter seg til å eie finansielle instrumenter gjennom en forvalterkjede. 
Dette er begrensinger som følger av at verdipapirfondene holdes i en kjede av mellommenn. 
Kontoførere bør være oppmerksom på at en CSDR art. 34 (5) pålegger en CSD å gi alle kunder 
informasjon som gjør de i stand til å vurdere risikoen knyttet til en tjeneste.  Kontohaver gjøres kjent 
med dette gjennom kapittel 2.4.1.2.2. VPS vil også publisere informasjon om dette på våre 
hjemmesider.  
 
Kontoførere bør være oppmerksom på at den samme plikten er lagt på kontoførere i 
Verdipapirsentralloven § 2-2 (1) nr. 9. I kapittel 2.4.1.2.2 av høringsutkastet er denne plikten presisert; 
kontofører investor skal informere kontohavere om egenskaper og risiko som er angitt i kapittel 2.4.3 
og kapittel 2.4.1.2.3 – 2.4.1.2.6. Dette kan gjøres av kontofører investor feks. ved å innta relevante 
bestemmelser i kontohaveravtalen med kontohaveren, og på slik annen måte som kontoføreren anser 
egnet for å informere sine kunder på en egnet måte.  
 
De særlige egenskapene knyttet til Linkinstrumenter er angitt i kapittel 2.4.1.2.3 – 2.4.1.2.6 og angår 
blant annet informasjon om corporate actions, utbetaling av utbytte, betalinger fra kontohaver 
herunder knyttet til utøvelse av tegningsretter, gjennomføring av cross border-instruksjoner, utøvelse 
av andre aksjonærrettigheter så som utøvelse av stemmerett (proxy voting), kildeskatt. Også ved 
avregistrering av et Linkinstrument gjelder andre regler enn ved avregistrering av instrumenter som VPS 
er utsteder-CSD for. Særlige prosedyrer kan gjelde knyttet til enkelte instrumenter og variere over tid 
herunder med bakgrunn i prosedyrene til de underliggende forvaltere i CSD Linken. Nærmere 
informasjon om slike prosedyrer vil tilgjengeliggjøres på Euronext VPS' nettsider.  
 

2.5 Kapittel 2.4.1.3: Tilgangsregler og avregistrering 
2.5.1 Kapittel 2.4.1.3.1: Tilgangsregler 

 
Tilgangsregler for sekundærinnføringer følger av kapittel 2.4.1.3.1 – 3. I henhold til disse reglene skal 
usteder fremme anmodning om sekundærinnføring overfor kontofører utsteder. Kontofører utsteder 
skal uten ugrunnet opphold behandle anmodningen fra utsteder. Kontofører utsteder skal vurdere om 
kravene til tilgang er oppfylt, herunder de som følger av 2.4.1.3.3 (d) og avgi en begrunnet innstilling til 
Euronext VPS. Euronext VPS avgjør etter innstilling fra kontofører utsteder om instrumentet er egnet 
for sekundærinnføring.  
 

2.5.2 Kapittel 2.4.1.3.4: Avregistrering 
 
Regler for avregistrering av Linkinstrumenter følger av Kapittel 2.4.1.3.4. Avregistrering kan skje på 
initiativ av (a) utsteder, (b) kontofører utsteder, eller (c) Euronext VPS.  
 
Prosedyren knyttet til avregistrering følger av kapittel 2.4.1.3.4. Særlig kan nevnes at kontofører 
utsteder i forbindelse med en avregistrering skal utarbeide en plan for avregistreringen, som tar i 
betraktning virkningene av avregistreringen for tredjeparter, herunder kontohavere, innehavere av 
begrensede rettigheter og markedet forøvrig der instrumentet er notert på et regulert marked eller 
annen handelsplass. I forbindelse med en avregistrering må beholdninger som er registrert i Euronext 
VPS flyttes til en konto i et annet kontobasert system. Dersom kontohaver ikke oppgir en egnet 
verdipapirkonto innen to måneder, kan kontohavers beholdning selges, og vederlaget skal overføres til 
kontohavers bankkonto som kontohaver har registrert hos sin kontofører investor.  
 
Avregistreringsplanen skal godkjennes av Euronext VPS.  
 



 

 

2.5.3 Kapittel 2.4.1.4: Nærmere regler for utstedere av Linkinstrumenter 
 
Utsteders rettigheter og forpliktelser vedrørende sekundærinnføringer er inntatt i kapittel 2.4.1.4. Det 
fremgår her at utsteder skal inngå avtale med kontofører utsteder. Videre skal utsteder avgi en ensidig 
erklæring om at utsteder tiltrer Euronext VPS Regelverk. Man bør merke seg at dette kravet, samt øvrige 
krav, også gjelder for utstedere som allerede har en sekundærinnføring i Euronext VPS. Dersom 
kontofører utsteders ser behov for det for å lette prosessen mot utsteder vil Euronext VPS kunne være 
behjelpelig med å redegjøre for endringen og sammenhengen med innføringen av CSDR i norsk rett.  
 
I relasjon til utstedernes forpliktelser er det særlig viktig å merke seg forpliktelsene som følger av 
kapittel 2.4.1.4.2 (c), herunder at:  
 

- utsteder skal gjøre nærmere avtale med kontofører utsteder dersom selskapshendelser finner 
sted i perioden mellom anmodning om Sekundærinnføring er gitt til Kontofører Utsteder og før 
Sekundærinnføringen er registrert i Euronext VPS; 

- utsteder ikke har og ikke vil utferdige fysiske aksjebrev, fysiske gjeldsbrev eller lignende til fordel 
for en Kontohaver for en Beholdning i Linkinstrument registrert på en VPS-konto; 

o dette er dog ikke til hinder for at Linkinstrumentet i utgangspunktet er fysisk, hvoretter 
tiltak for immobilisering skal ha blitt iverksatt; 

- utsteder skal sikre likebehandling av kontohavere med beholdning i Euronext VPS gjennom CSD 
Link og de som er registrert i utsteders eierregister, herunder ved å ta dette i betraktning ved 
fastsettelsen av frister for utøvelse av rettigheter knyttet til corporate actions etc. slik at 
kontohavere i Euronext VPS gis rimelig tid for å utøve sine rettigheter.  

 
 

2.5.4 Kapittel 2.4.1.5: Regler som gjelder kontofører utstedere for Linkinstrumenter 
 
Som det følger av kapittel 2.4.1.5.1 er et av de krav som stilles til en kontofører utsteder for 
Linkinstrumenter at foretaket også opptrer som formidler og skal inngå formidleravtalen med Euronext 
VPS.  
 
I kapittel 2.4.1.5.2 er det angitt spesifikke forpliktelser når det gjelder avtalen mellom utsteder og 
kontofører utsteder, herunder at kontofører utsteder skal sørge for å innhente en erklæring fra utsteder 
om tiltredelse til Euronext VPS Regelverk. Det vises til omtale av dette ovenfor under pkt 2.5.3.  
 
Generelt fastsetter kapittel 2.4.1.5 de generelle forpliktelsene som gjelder kontofører utsteder 
vedrørende Linkinstrumenter, herunder at de skal gjennomføre registreringer i Euronext VPS basert på 
den informasjon som mottas fra Euronext VPS' formidler i CSD Linken.  
 
Avstemning er en sentral del av det å holde instrumenter i en kjede. Kontofører utsteders ansvar knyttet 
til avstemning følger av kapittel 2.4.1.5.5. 
 

3. Kapittel 2.4.3: Egenskaper og risiko knyttet til Linkinstrumenter og Sekundærinnførte 

Verdipapirfond 

 
Kapittel 2.4.3 inneholder fellesbestemmelser av betydning både for CSD-linker og sekundærinnførte 
verdipapirfond. Bestemmelsen klargjør Euronext VPS’ ansvar overfor kontohaver og klargjør mulige 
begrensninger for kontohavers adgang til å utøve rettigheter over for det sekundærinnførte 



 

 

instrumentet. Dette er begrensinger som følger av at instrumentene holdes i en kjede av mellommenn, 
begrensninger som Euronext VPS mener at kontohaver må gjøres oppmerksom på, jf også den 
ovennevnte regelen i CSDR art. 34 (5).  

 
Kapittel 2.4.3, første avsnitt angir at Euronext VPS eller kontofører utsteder ikke er ansvarlig for at en 
kontohaver med beholdning i Linkinstrumenter eller Sekundærinnførte Verdipapirfond kan utøve 
eierrettigheter overfor utstederen av instrumentet eller får de rettigheter fra utstederen av 
instrumentet som tilkommer de som er registrert som eiere i utsteders eierregister.  For enkelte 
instrumenter vil det være prosedyrer som gjør kontohaver i stand til å utøve visse eierrettigheter, 
herunder utøvelse av stemmerett (via fullmektig (proxy voting)). I så fall vil nærmere prosedyrer følge 
på Euronext VPS' nettsider jf kapittel 2.4.1.2.4.  
 
Videre som det følger av kapittel 2.4.3, annet avsnitt er ikke Euronext VPS eller kontofører utsteder 
ansvarlig for rettsvirkninger eller manglende rettsvirkninger som følger av annen rett enn norsk rett, i 
forbindelse med registreringer i utsteders eierregister. 
 
Av kapittel 2.4.3, tredje avsnitt, følger at Euronext VPS eller kontofører utsteder ikke er ansvarlig dersom 
en rettighet eller annet som tilkommer eiere i utsteders eierregister på grunn av tekniske, legale, 
praktiske eller andre lignende omstendigheter ikke kan distribueres eller for øvrig overføres til 
Kontohavere i Euronext VPS, eller overføres/distribueres forsinket.  
 
Av kapittel 2.4.3, fjerde avsnitt, følger at informasjon er distribuert slik den er og at kontohaver selv er 
ansvarlig for feks å vurdere, tolke og prosessere informasjon som er gjort tilgjengelig.  
 
Av kapittel 2.4.3, femte avsnitt, følger at Euronext VPS og kontofører utsteder ikke kan holdes ansvarlig 
dersom instrumenter i kjeden går tapt, eller dersom kontohaver midlertidig mister tilgang til 
instrumenter, herunder i forbindelse med slike hendelser som følger av bestemmelsen. Dersom 
instrumenter tapes i CSD Linken skal de gjenstående instrumentene fordeles forholdsmessig mellom 
kontohavere med beholdning i det sekundærinnførte instrumentet. 
 
Begrensningene som er inntatt i kapittel 2.4.3 er inntatt for å reflektere og på en transparent måte 
synliggjøre de iboende risikoer som knytter seg til det å eie instrumenter i en forvalterkjede.   

4. Videre prosess 

Det følger av gjeldende VPS’ Regelverk for registrering av finansielle instrumenter og gjeldende 
Standardvilkår for registerførere for Euronext VPS at ved endringer skal Euronext VPS varsle 
interesseorganisasjonene som representerer en ikke ubetydelig del av kontoførerne. Euronext VPS 
varsler med dette organisasjonene Finans Norge, Verdipapirforetakenes Forbund og 
Verdipapirfondenes forening. I tillegg legges forslaget til nye VPS’ Regelverk ut på Euronext VPS’ 
kundesider og kontaktperson for hver enkelt kontofører blir varslet om forslaget. 
 
Euronext VPS planlegger å avholde et fellesmøte med interesserte kontoførere i forbindelse med 
høringen. Møtet planlegges avholdt i løpet av uke 22. Euronext VPS kommer tilbake med invitasjon til 
møtet. 
 
  



 

 

Euronext VPS ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen tirsdag 9. juni 2020. 

 
Merknader kan sendes pr e-post til: jorunn.blindheim.oystese@vps.no  
 
Med vennlig hilsen 
Verdipapirsentralen ASA 

 
Kristine Bastøe 
Direktør Produkt 
 
Vedlegg: 
 

- Forslag til VPS Regelverk pkt 2.4.1 og 2.4.3 
- Forslag til samlet VPS Regelverk 
- Euronext VPS’ høringsbrev datert 22. mars 2019 

 


