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Verdipapirhandelloven

§ 2-4 annet ledd skal lyde:
(2) Med prisstiller menes person som på kontinuerlig grunnlag tilbyr kjøp eller salg av

finansielle instrumenter for egen regning,  til priser som personen selv fastsetter.

§ 2-5, overskrift skal lyde: Nærstående  og nære forbindelser
Nytt annet ledd skal lyde:

(2)  Med nære forbindelser menes en situasjon der to eller flere ftsiske eller juridiske
personer er innen samme konsern, eller knyttet til hverandre gjennom eierskap eller kontroll av
minst 20 pst. av stemmene eller kapitalen i et foretak.

§ 9-lannet ledd skal lyde:
(2) Tillatelse etter første ledd skal bare gis der konsesjonsmyndigheten anser vilkårene for å

yte investeringstjenester i §§ 9-8 til 9-21 oppfylt, og der organiseringen av foretaket  og forholdet til
nære forbindelser  er av en slik art at det kan gjennomføres et effektivt og betryggende tilsyn med
verdipapirforetaket.

§ 10-19 første og annet ledd skal lyde:
(1) Verdipapirforetak skal  gi melding til Finanstilsynet ved oppstart eller opphør av

systematisk internalisering. Foretaket skal
1. publisere forpliktende kurser dersom handelen skjer med likvide aksjer som er tatt

opp til handel på et regulert marked, eller
2. på forespørsel oppgi kurser til kunder dersom handelen skjer med aksjer som er tatt

opp til handel på et regulert marked som ikke er likvide.
(2) De kurser som stilles etter bestemmelsen her skal reflektere gjeldende markedsforhold

for den aksje kursen gjelder.  Verdipapirforetaket kan stille ulike kurser for ulike størrelser.

Verdipapirforskriften Kapittel X. Systematisk internalisering.

Forslag til nye bestemmelser:

Ny § 10-40a skal lyde:
§ 10-40a Standard markedsstørrelse

Aksjer skal deles inn i kategorier i henhold til forordning (EF) nr. 1287/2006. Finanstilsynet
offentliggjør hvilken aksjekategori den enkelte aksje tilhører minst en gang i året.

Ny § 10-40b skal lyde:
§ 10-40b Publisering av kurser

(I) Verdipapirforetaket skal publisere kursene løpende i børsens alminnelige åpningstid.
Publisering skal skje på en måte som er lett tilgjengelig for andre markedsaktører og på
forretningsmessige vilkår.

(2) Verdipapirforetaket kan trekke sine kurser tilbake dersom det oppstår ekstraordinære
markedsforhold.



Ny § 10-40c skal lyde:
§ 10-40c Utførelse av ordre

(I) Verdipapirforetaket skal utføre ordre til de kurser som er publisert på det tidspunktet
ordrene blir mottatt. Ordrene skal utføres på de mest fordelaktige vilkårene for kunden i
overensstemmelse med reglene i verdipapirhandelloven § 10-12 og denne forskriftens kapittel VI.

(2) Ordre fra profesjonelle kunder kan likevel utføres til bedre kurser for
verdipapirforetaket dersom disse kursene faller innenfor et publisert intervall som ligger ncert
opptil markedsvilkårene, og dersom ordrestørrelsen er større enn ordre som vanligvis avgis av
ikke-profesjonelle kunder.

(3) Dersom utførelsen av ordre fra profesjonell kunde gjelder transaksjoner der utførelsen i
flere verdipapirer er en del av én transaksjon, eller der ordren avhenger av andre vilkår enn den
aktuelle markedspris, kan ordren utføres til andre kurser enn de publiserte uavhengig av vilkårene i
andre ledd.

(4) Dersom verdipapirforetaket bare stiller èn kurs, eller dersom den største størrelsen det
stilles en kurs for er mindre enn standard markedsstørrelse, og foretaket mottar en ordre som er
større enn den størrelsen det er stilt kurs for, kan foretaket også utføre den del av ordren som
overstiger hva foretakets kursstillelse dekker, forutsatt at denne delen av ordren utføres til den
publiserte kursen, med mindre annet følger av annet og tredje ledd ovenfor.

(5) Dersom verdipapirforetaket stiller kurser i flere handelsstørrelser, og mottar en ordre av
et omfang som ligger mellom disse kursene, og foretaket velger å utføre ordren, skal foretaket
utføre ordren til en av de publiserte kursene i samsvar med reglene om behandling av kundeordre i
verdipapirhandellovens 10-13 og denne forskriftens kapittel VII.

Ny § 10-40d skal lyde:
§ 10-40d Tilgang til kurser

(1) Verdipapirforetaket har rett til, på grunnlag av sin forretningsplan og på en objektiv,
ikke-diskriminerende måte, å avgjøre hvilke investorer som skal ha tilgang til foretakets kurser,
forutsatt at det finnes klare kriterier for tilgangen.

(2) Verdipapirforetaket kan på grunnlag av forretningsmessige vurderinger nekte å etablere
eller avbryte forretningsforbindelser med investorer. Slike vurderinger kan blant annet gjelde:

a) investorens kredittverdighet,
b) motpartsrisiko,
c) endelig gjennomføring av transaksjonen.

Ny § 10-40e skal lyde:
§ 10-40e Antall transaksjoner

(I) Verdipapirforetaket har rett til å begrense antallet transaksjoner som foretaket påtar seg
å inngå på de publiserte vilkår fra en og samme kunde, på en ikke-diskriminerende måte.

(2) Dersom antallet eller størrelsen på ordrene kundene ønsker å få utført vesentlig
overstiger det normale, kan verdipapirforetaket begrense det samlede antallet transaksjoner fra
forskjellige kunder på samme tid, dersom det skjer på en ikke-diskriminerende måte og i samsvar
verdipapirhandelloven § 10-13.


