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Høringsbrev – endring av VPS Regelverk om sekundærinnførte fond 
 

1. Innledning 
Vedlagt følger forslag til nytt kapittel i VPS regelverk om sekundærinnføring av verdipapirfond.  
 
Euronext VPS gjennomførte i Q2 2019 en omfattende høring av nytt VPS Regelverk for 
registreringsvirksomheten og tilknyttete tilleggstjenester for å hensynta at dagens 
verdipapirregisterlov er erstattet med en ny verdipapirsentrallov som gjennomfører CSDR 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 sekundærinnføring av 
verdipapirfond og CSD-linker 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. 
 
For å lette prosessen for våre kunder, og da særlig de som først og fremst har et forhold til VPS’ 
virksomhet knyttet til fond, har vi valgt å dele høringen i to, dvs at det sendes et høringsbrev for 
reglene som vedrører sekundærinnførte fond og et høringsbrev som vedrører reglene for 
sekundærinnførte instrumenter holdt i en CSD-link. Etablering av en CSD-link innebærer at Euronext 
VPS oppretter en forbindelse til en annen CSD. Sekundærinnføring av verdipapirfond innebærer 
innføring i VPS Registeret av en delmengde av et verdipapirfond hvor andelseierregisteret føres i et 
kontobasert system1 utenfor VPS Registeret som ikke er en CSD. 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 og også begrepet kontobasert system. Der er 
andelseierregisteret til et verdipapirfond (ofte ført av en transfer agent) omtalt som et eksempel på et 
kontobasert system. 

                                                      
1 CSDR bruker uttrykket «book-entry-system». Dette er i den norske oversettelsen av CSDR oversatt som 
«kontobasert system». 
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2. Bakgrunn for CSDR – status for gjennomføring 

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.  
 

3. 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 trå 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. 
 

4. Forhold til gjeldende regulering av sekundærinnførte fond 
De foreslåtte reglene for sekundærinnførte fond erstatter eksisterende regler i 
verdipapirregisterloven, forskrift av 21. mai 2003 nr. 620, om hvilke opplysninger som skal fremgå av 
verdipapirregister (registreringsforskriften) og gjeldende VPS Regelverk og standardvilkår. Nevnte 
regler oppstiller forpliktelser for Euronext VPS og kontofører utsteder som har innført det 
sekundærinnførte verdipapirfondet. 
 



Reglene om sekundærinnføring av verdipapirfond er fastsatt i standardvilkårene punkt D6, jf pkt C7. 
En delmengde av et finansielt instrument, herunder verdipapirfond, kan sekundærinnføres i VPS 
Registeret dersom det er innført i et annet norsk verdipapirregister eller et utenlandsk register hvor 
registrering av rettigheter har tilsvarende rettsvirkninger som i et verdipapirregister.  
 
Etter gjeldende regler er det kontofører utsteder som er ansvarlig for å kontrollere at vilkårene for 
sekundærinnføring er oppfylt. Kontofører utsteder skal herunder før sekundærinnføringen sørge for at 
rettighetene til delmengden er sikret i det utenforliggende kontobaserte systemet. Kontofører 
utsteder skal videre ha dokumenterte rutiner som sikrer at beholdningene som er innført i VPS 
Registeret samsvarer med delmengden som er registrert i det utenforliggende kontosystemet. 
 
Kontofører utsteder skal registrere den informasjonen om det sekundærinnførte verdipapirfondet 
som kreves etter registreringsforskriften, herunder en angivelses av det register verdipapirregisteret 
utleder sin registrering fra. 
 
Ved gjennomføringen av CSDR må Euronext VPS tilpasse reglene i VPS Regelverk hva angår 
sekundærinnførte verdipapirfond til kravene i forordningen og øvrige deler av verdipapirsentralloven. 
CSDR inneholder detaljert regulering av organiseringen av CSD-linker, og Euronext VPS viser til 
høringsbrevet vedrørende de foreslåtte reglene for CSD-linker for en fremstilling av disse kravene. 
Sekundærinnføring av verdipapirfond som ikke er innført i en annen CSD er ikke underlagt de samme 
detaljerte kravene. Etablering av forbindelser til andre kontobaserte systemer, for eksempel transfer 
agents eller andelseierregister ført av forvaltningsselskapet selv, medfører imidlertid tilsvarende 
juridisk og finansiell risiko som etablering av CSD-linker. Dette treffes av en rekke bestemmelser i 
CSDR, herunder krav til risikostyring og forpliktelsen til å sikre verdipapirutstedelsenes integritet 
(«integrity of the issue»). Dette er bakgrunnen for de endringer som beskrives i brevet her.  
 

5. Beskrivelse av modellen 
De foreslåtte reglene for sekundærinnførte verdipapirfond gjør det påkrevet med endringer i Euronext 
VPS’ tjenestetilbud for sekundærinnførte fond. Fondene vil fortsatt kunne innføres i Euronext VPS 
med rettsvern og tilhørende tekniske løsninger. Det klargjøres at sekundærinnføring kan initieres av 
kontofører utsteder i kraft av sin rolle som distributør for fondet. Forvaltningsselskapet for fondet må 
ikke beslutte sekundærinnføringen. Kontofører utsteder vil fremdeles utføre sentrale funksjoner 
knyttet til innføringen av sekundærinnførte fond og gjennomføringen av de løpende 
registerhandlingene. Foretaket vil videre opptre som Euronext VPS’ forvalter eller intermediary, i 
regelverksforslaget benevnt som fondslinkformidler, og i denne rollen oppbevare beholdningen i det 
sekundærinnførte verdipapirfondet på vegne av Euronext VPS i det kontobaserte systemet hos 
forvaltningsselskapet eller forvaltningsselskapets transfer agent. Euronext VPS vil også, så langt det er 
mulig, legge opp til å benytte eksisterende prosesser for tegning, innløsninger og gjennomføring av 
betalinger fra det sekundærinnførte verdipapirfondet 
 
En av endringene som må innføres er at Euronext VPS, som følge av kravene i CSDR, må ta en mer 
aktiv rolle knyttet til fondene enn under gjeldende regelverk. Dette har sammenheng med de tidligere 
nevnte reglene i CSDR om risikostyring og verdipapirsentralens plikt til å sikre verdipapirregisterets 
integritet2. Euronext VPS vil herunder selv være involvert i å treffe den endelige beslutningen om 
hvorvidt verdipapirfond skal sekundærinnføres i VPS Registeret. Dette vil skje etter anmodning fra 
kontofører utsteder i kraft av rollen som distributør, og som også vil være den som i dag forbereder 
registreringen.  
 

                                                      
2 Vi viser blant annet CSDR artikkel 36 og 37 med tilhørende krav i RTS 2017/ 392 kapittel IX.  



En annen endring er knyttet til at sekundærinnføring av verdipapirfond faktisk innebærer at Euronext 
VPS har en rolle som forvalter for kontohavere med beholdning i det aktuelle fondet. Dette er ikke 
annerledes enn i dag. Det er Euronext VPS som gir rettsvern til kontohavers beholdning i de 
sekundærinnførte verdipapirfondene i dag og som juridisk sett er den som oppbevarer beholdningene. 
Med CSDR skjerpes kravene til VPS i denne rollen og kravene til at VPS selv har rettsvern til papirene i 
de ovenforliggende kontobaserte systemet er tydeliggjort.  For å sikre tilgang til beholdningen i 
ovenforliggende ledd i forvalterkjeden, må beholdningen oppbevares på en verdipapirkonto i 
Euronext VPS’ navn enten i hovedregisteret til forvaltningsselskapet/transfer agent eller hos en 
mellomliggende forvalter. De fondene som i dag er sekundærinnført holdes av kontofører 
utsteder/distributør i de ovenforliggende systemene, og vi oppfatter at det er sentralt for våre kunder 
at dette videreføres. Vi foreslår derfor ingen endring i dette.  Løsningen innebærer at kontoførerne 
juridisk sett har rollen som Euronext VPS’ forvalter. I de foreslåtte reglene er dette derfor tydeliggjort 
ved at kontofører utsteder/distributøren også må påta seg rollen som Euronext VPS’ forvalter 
(intermediary) og at Euronext VPS skal ha en verdipapirkonto i kontosystemet hos denne. 
Intermediary vil holde beholdningen i det sekundærinnførte verdipapirfondet i det ovenforliggende 
kontobaserte systemet hos forvaltningsselskapet eller dets transfer agent. På denne måten griper 
Euronext VPS ikke direkte inn i det kommersielle forholdet mellom distributøren og 
forvaltningsselskapet. 
 
Rollen som intermediary vil reguleres av en særskilt avtale. Euronext VPS vil utarbeide en 
standardisert avtale for dette formål. Sentrale elementer i avtalen er: 

- Krav til den institusjon som skal opptre som intermediary. 
- Krav til avtalen intermediary skal inngå med andre aktører i forvalterkjeden 
- Servicenivå for de tjenester intermediary skal levere til Euronext VPS 
- Avtale mellom intermediary og kontofører utsteder 
- Regulering av årlig risikovurdering 

 
6. Beskrivelse av forslaget 

 
6.1 Struktur i regelverket 

 
I det følgende vil Euronext VPS gi en nærmere beskrivelse av de foreslåtte reglene. Reglene for 
sekundærinnførte verdipapirfond vil inntas som et eget kapittel 2.4.2 i VPS Regelverk.  
 

- Pkt 2.4.2.1 inneholder innledende bestemmelser 
- Pkt 2.4.2.2 regulerer forholdet mellom Euronext VPS og kontohaver med beholdning i 

sekundærinnført verdipapirfond 
- Pkt 2.4.2.3 regulerer hvilke verdipapirfond som kan sekundærinnføres og selve 

sekundærinnføringen 
- Pkt 2.4.2.4 regulerer rettigheter og forpliktelser for distributøren 
- Pkt 2.4.2.5 regulerer rettigheter og forpliktelser for kontofører utsteder for sekundærinnførte 

verdipapirfond 
- Pkt. 2.4.3 inneholder ansvarsbestemmelser 

 
6.2 Innledende bestemmelser 

I pkt 2.4.2.1 er inntatt innledende bestemmelser med definisjoner av sentrale begreper, herunder 
sekundærinnført verdipapirfond, distributør og fondslinkformidler. Det er videre overordnet angitt 
hvilke oppgaver som er tillagt de ulike rollene. Rollene som distributør og fondslinkformidler vil 
innehas av foretaket som er kontofører utsteder for det sekundærinnførte verdipapirfondet. 



 
6.3  Forholdet mellom kontohaver og Euronext VPS 

Pkt 2.4.2.2 regulerer forholdet mellom kontohaver med beholdning i sekundærinnførte verdipapirfond 
og Euronext VPS.  
 
Beholdningen i sekundærinnførte verdipapirfond holdes på ordinære VPS-kontoer sammen med 
øvrige instrumenttyper.  
 
Å eie en beholdning i et finansielt instrument som holdes gjennom en forvalterkjede innebærer 
særskilte risikoer. Euronext VPS skal etter CSDR art. 34.5 gi kontohaverne informasjon for å sette dem i 
stand til å vurdere risikoen forbundet med de tjenestene som tilbys. Etter verdipapirsentralloven § 2-2 
første ledd nr. 9 gjelder tilsvarende forpliktelse for kontoførere. Bestemmelsen i pkt. 2.4.2.2.2-
2.4.2.2.7 angir de særskilte risikoforholdene som kontohaver bør gjøre seg kjent med i denne 
forbindelse. 
 

6.4 Regler om sekundærinnføringen  
Pkt 2.4.2.3 inneholder regler om hvilke verdipapirfond som kan sekundærinnføres og den prosessen 
som skal følges ved innføringen. 
 
Etter pkt 2.4.2.3.1 kan verdipapirfond i bestemte jurisdiksjoner sekundærinnføres i VPS Registeret, 
forutsatt at de oppfyller øvrige krav i VPS Regelverk. Fond etablert i andre jurisdiksjoner vil også kunne 
sekundærinnføres, men da etter en særskilt vurdering. Fondets andelseierregister må føres av et 
foretak underlagt krav om offentlig tillatelse og tilsyn. Videre må verdipapirfondet anses som et ikke-
komplekst finansielt instrument etter MiFID II. Bakgrunnen for dette kravet er at Euronext VPS ikke vil 
foreta en hensiktsmessighetstest i samsvar med MiFID II i forbindelse med gjennomføring av tegning 
og innløsning. Det er derfor behov for å begrense de typer av fond som kan sekundærinnføres. 
Euronext VPS ber spesielt om tilbakemelding på mulige konsekvenser av dette kravet. 
 
Pkt 2.4.2.3.2 inneholder regler om distributørens anmodning om sekundærinnføring. Pkt 2.4.2.3.3 
inneholder regler om Euronext VPS’ behandling av anmodningen, herunder kriterier for den 
egnethetsvurdering som skal foretas i denne forbindelse. Pkt 2.4.2.3.4 inneholder regler om 
avregistrering. 
 

6.5 Distributør 
Pkt. 2.4.2.4 inneholder forpliktelser for distributøren som anmoder om sekundærinnføring, herunder 
krav om at distributøren skal være autorisert som kontofører utsteder for sekundærinnførte fond og i 
tillegg må påta seg rollen som intermediary, i forslaget benevnt fondslinkformidler, ved å inngå 
fondslinkformidleravtale. Det foreslås videre regler om løpende forpliktelser for distributøren, 
herunder informasjonspliktregler. 
 

6.6 Kontofører utsteder for skundærinnførte verdipapirfond 
Pkt 2.4.2.5 inneholder regler om kontofører utsteder for sekundærinnførte verdipapirfond. Pkt 
2.4.2.5.1 angir at øvrige bestemmelser om kontoførerautorisasjon gjelder og presiserer at kontofører 
utsteder for sekundærinnførte verdipapirfond også må inngå fondslinkformidleravtale med Euronext 
VPS. Pkt. 2.4.2.5.2 inneholder regler om kontoførers plikter i forbindelse med innføringen. Pkt. 
2.4.2.5.3 inneholder kontoførers løpende forpliktelser i forbindelse med sekundærinnføringen. Pkt. 
2.4.2.5.4 inneholder regler om kontoførers plikter knyttet til avstemming og suspensjon av det 
sekundærinnførte verdipapirfondet. 
 

6.7 Ansvarsbestemmelser 



Pkt 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 
verdipapirfondet. Dette er begrensinger som følger av at verdipapirfondene holdes i en kjede av 
mellommenn, begrensinger som Euronext VPS mener at kontohaver må gjøres oppmerksom på, ref 
også den ovennevnte regelen i CSDR art. 34.5.  
 

7. 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. For kontoførere som ønsker bilaterale møter i etterkant av fellesmøtet vil vi også legge til rette 
for det. 
 
Euronext VPS ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen tirsdag 9. juni 2020. 
 
Merknader kan sendes pr e-post til: lars.ove.hagset@vps.no. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Verdipapirsentralen ASA 
 
 

 
Kristine Bastøe 
Direktør Produkt 
 
 
Vedlegg: 

- Forslag til VPS Regelverk pkt 2.4.2 og 2.4.3 
- Forslag til samlet VPS Regelverk 
- Euronext VPS’ høringsbrev datert 22. mars 2019 
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