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Tillatelse til erverv 

Finansdepartementet viser til søknad 11. februar 2019 fra Nasdaq AB om tillatelse til å 

erverve fra 2/3 og opp til og med 100 pst. av aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA, 

samt til Finanstilsynets tilrådning 1. april 2019 og øvrig korrespondanse i saken. 

Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 13-3 og lov 5. juli 2002 nr. 

64 om registering av finansielle instrumenter § 5-2 gir Finansdepartementet tillatelse til 

at Nasdaq AB kan erverve aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA i samsvar med 

søknaden. Tillatelsen gjelder aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA som erverves innen 

seks måneder fra tillatelsen gis.  

Finansdepartementet viser til at enkelte forhold er av særlig betydning for det norske 

verdipapirmarkedet. Departementet anser det som viktig at disse fortsatt ivaretas, og de 

vil også bli vektlagt i tilsynet med, og annen oppfølging av, Oslo Børs ASA og 

Verdipapirsentralen ASA: 

Egenkapitalbevis 

Finansdepartementet fremhever at egenkapitalbevisene er sentrale for det norske 

finansmarkedet og forventer at søker legger til rette for videreføring av opptak til 

handel av egenkapitalbevis, og herunder sørger for nødvendige tilpasninger i 

handelssystemer og regelverk.  

Ivaretakelse av det norske SMB-markedet 

Finansdepartementet viser til søkers opplysninger om videreføring av og satsing på det 

norske SMB-markedet, og forventer at søker følger opp dette i tråd med opplysningene 

gitt i søknaden.  
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Lokal styrerepresentasjon  

Finansdepartementet fremhever betydningen av uavhengig, lokal representasjon i 

styrene til Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA, og legger til grunn at 

Finanstilsynet vil vektlegge kompetanse om det norske kapitalmarkedet i den ordinære 

egnethetsprøvingen av styremedlemmer. 
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