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Vi viser til Deres brev av 17.1.2011 med vedlagt utredning om forenkling og modernisering av
aksjeloven.

Vi vil knytte noen kommentarer til forslaget om innføring av brøkdelsaksjer ut fra forhold som ikke
er omtalt i utredningen.

Verdipapirsentralen fører eierregister og oversikt over aksjeopplysninger/aksjeeierregister for
mange aksjeselskaper. Aksjeopplysningene viser bl.a. total aksjekapital, pålydende og totalt antall
aksjer i selskapet. Total aksjekapital regnes ut i systemet på bakgrunn av pålydende multiplisert
med totalt antall aksjer. Dersom selskaper også skal kunne registreres med brøkdelsaksjer, kan vi
ikke lenger benytte samme metode for å beregne aksjeopplysningene og eierregisteret

Det gjennomføres videre en rekke typer selskapshendelser (corporate actions) som påvirker
aksjeeierregisteret. Rettet emisjon, innfrielse, konvertering til/fra delregister, emisjoner, splitt,
spleis, fisjon, fusjon, fondsemisjon og Innløsninger. Når VPS kjører slike typer corporate actions,
behandler vi både den enkelte beholdning, samt hvordan dette påvirker aksjeeierregisteret til
selskapet. Disse corporate actions påvirker m.a.o. totalt antall aksjer i selskapet, pålydende
og/eller aksjekapitalen. Dersom selskaper skal registreres med brøkdelsaksjer, vil vi måtte gjøre
omfattende endringer i hvordan vi gjennomfører corporate actions. Dersom vi skal kunne registrere
selskaper av begge typer, vil dette komplisere ytterligere. Vi må da tilby to ulike metoder for å
oppdatere aksjeeierregisteret, avhengig av om selskapet har pålydende eller ikke.

For å kunne ta imot selskaper med brøkdelsaksjer, kreves det betydelig utvikling og investering i
verdipapirregisteret som opereres av VPS. Endringene vil være tidkrevende og kostbare å
implementere.

"Et verdipapirregister kan ikke nekte innføring med mindre registerets virksomhetsområde
ifølge vedtektene er begrenset eller registeret for øvrig har saklig grunn for nektelse."

Dersom det er tilstrekkelig etterspørsel etter en slik løsning er dette selvfølgelig noe VPS vil utvikle
for sine kunder. Store kostnader knyttet til utvikling av en løsning som ikke vil bli benyttet kan
imidlertid tilsi at VPS begrenser sitt virksomhetsområde på den måte som her er beskrevet. Etter
det vi kan se av utredningen er det grunn til å forvente at etterspørselen etter løsningen vil være
så liten at resultatet  kan  bli at det ikke tilbys registrering av slike aksjer i et verdipapirregister i
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Norge med de ulemper dette kan ha for aksjonærene. Vi kan ikke se at dette spørsmålet er vurdert
i utredningen.

For Verdipapirsentralen ASA

(A)/IV‘
Jorunn B. Øystese

Juridisk Direktør

VPS
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