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Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo  
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Oslo, 30.06.2017 

 
Prisendringer VPS – ny prisstruktur for aksjer, egenkapitalbevis og ETF 
 
Verdipapirsentralen ASA (VPS) ønsker med dette å informere om ny prisstruktur for registrering av 
aksjer, egenkapitalbevis og ETF. Prisene vil gjelde fra 01.01.2018. 
 
Endringene innebærer at det blir et klarere skille mellom kostnadene ved å være registrert i 
verdipapirregisteret og tilleggstjenester som VPS leverer til utstedere, slik som føring av 
eierregister/aksjebok og skatterapportering. Endringene må ses i sammenheng med innføring av nye 
felles europeiske regler for verdipapirsentraler, og ønske om å tydeliggjøre bredden av tjenester som 
VPS leverer til utstedersegmentet.  
 
Endring i prismodell for eierregister/aksjebok kommer samtidig som VPS introduserer en ny 
utstederportal som på sikt vil erstatte VPS Foretakstjenester/VPS Selskapstjenester. Alle selskap 
innført i VPS vil få gratis tilgang til den nye utstederportalen, og gjennom denne få løpende tilgang til 
sitt oppdaterte eierregister.  
 
Endret prismodell for føring av eierregister/aksjebok 
Prisen for uttak av sist oppdaterte eierregister og abonnementsprisen for VPS Foretakstjenester 
Profesjonell opphører med virkning fra 01.01.2018. Dette gjelder følgende to tjenester:  
63200180 – Uttak av eierregister 
33000060 – VPS Foretakstjenester Profesjonell 
 
De ovennevnte tjenestene erstattes av en ny tjeneste knyttet til føring og løpende oppdatering av 
eierregister. Tjenesten faktureres basert på antall eierregisteroppdateringer per måned: 
  

fra ant til ant
pris pr 

oppdatering
0 10                       6,00kr               

10 100                     4,00kr               

100 3 000                 1,90kr               

3 000 5 000                 1,00kr               

5 000 10 000               0,50kr               

10 000 999 999             0,10kr               

Min. pr mnd 30,00kr             

Maks. pr mnd 12 000kr           

Føring av aksjebok/eierregister

- antall oppdatering pr. mnd.

 

Til våre kunder 



 

 

Vi presisere for ordens skyld at prisen for uttak av historiske eierregister holdes uendret. I tillegg vil 
alle bestillinger av adresseetiketter følge gjeldende prisliste. 
 
Skatterapportering 
VPS leverer hvert år skatterapportering til norske skattemyndigheter på vegne av utstedere som har 
sine instrumenter registrert i VPS. Dette skilles fra 01.01.2018 ut som en egen tjeneste som faktureres 
basert på antall eiere og eierregisteroppdateringer per måned: 
 

ant. eier opptil pris pr mnd

100                            140kr               

1 000                        350kr               

10 000                      680kr               

Grunnpris skatterapportering 

basert på antall eiere

 
 
Videre faktureres alle eierendringer med kr 0,15 per stk. 
 
Registreringsavgift 
Dagens øvrige registreringsavgifter for aksjer, egenkapitalbevis og ETF holdes uendret (inkludert 
minimums- og maksimumssatser), men følgende tjenester vil få nye navn for å skille disse tydelig fra 
føring av eierregister: 
31200015 – nytt navn blir «Registreringsavgift, eiere» 
31200025 – nytt navn blir «Registreringsavgift, kapital» 
 
Dersom dere har spørsmål til de nye prisene, er dere velkommen til å ta kontakt med deres 
kundeansvarlig eller VPS Kundeservice . Dette brevet vil gjøres tilgjengelig på VPS sine hjemmesider i 
varslingsperioden. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Verdipapirsentralen ASA 

 
John-Arne Haugerud 
Administrerende direktør 


