
FINANSTILSYNET
Revierstredet 3
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Telefon 22 93 98 00
Telefaks 22 63 02 26

post@finanstilsynet.no
www.finanstilsynet.no

Saksbehandler
Marit Wærnhus
Dir. tlf 22 93 98 28

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE UNNTATT OFFENTLIGHET DATO

19/575 Offl. § 15 første ledd første
punktum

01.04.2019

Tilrådning vedrørende godkjenning av kvalifisert eier

1 . Innledning
Euronext N. V ("Euronext ") har inngitt bud på aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA. Erverv av aksjene i
holdingselskapet innebærer indirekte erverv av datterselskapene Oslo Børs ASA ("Oslo Børs"),
Verdipapirsentralen ASA ("VPS") og Fish Pool ASA ("Fish Pool").

Det følger av verdi papirhandelloven (vphl.) § 13 - 3 og verdipapirregisterloven (vprl.) § 5 - 2 at kjøp som fører
til at erververen blir eier av en betydelig eierandel (direkte eller indirekte eierandel på 10 prosent eller mer) i
en børs eller et verdipapirregister, krever tilla telse fra Finansdepartementet. Tillatelse til erverv kan bare gis
når erververen anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket. Euronext har i brev av 14.
januar 2019 søkt om å erverve opp til 100 % av aksjene i Oslo Børs VPS Holdin g.

Dette brevet inneholder Finanstilsynets tilrådning til Finansdepartementet om Euronext bør anses egnet som
eier av en betydelig andel i en børs og et verdipapirregister. I punkt 2 gis en kortfattet gjennomgang av
sakens aktører. I punkt 3 omtales innh oldet i tilbudet. I punkt 4 gis en redegjørelse for sakens rettslige side. I
punkt 5 fremkommer Finanstilsynets vurdering. Finanstilsynets tilrådning er inntatt i punkt 6.

Saksbehandlingsfristen for behandling av søknaden knyttet til det indirekte ervervet av VPS er 14. mai 2019
og for det indirekte ervervet av Oslo Børs 17. mai 2019 . Finanstilsynets vurdering er at søknaden for ervervet
av aksjene i Oslo Børs VPS Holding bør avgjøres innen 14. m ai 2019 .1

Nasdaq AB (Nasdaq) har også inngitt bud på aksjene i Oslo Børs VPS Holding og søkt om å erverve fra 2/3
og opp til og med 100 % av aksjene i Oslo Børs VPS Holding. Finanstilsynets tilrådning vedrørende Nasdaq
følger i eget brev.

2. Aktørene i sa ken

2.1 . Oslo Børs VPS Holding - konsernet

1 D e ulike fristene skyldes at søknaden for erverv av verdipapirsentraler skal avgjøres innen fire måneder etter at Finanstilsynet har
mottatt søknaden, mens fristen for erverv av børser er fire måneder etter at Finanstilsynet har bekreftet å ha mottatt søkna den, jf.
forsk rift om saksbehandlingsfrister ved erverv av betydelig andel i verdipapirregister § 1 og verdipapirforskriften § 13 - 15.
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2.1.1. Oslo Børs VPS Holding ASA
Oslo Børs VPS Holding - konsernet består av konsernspissen Oslo Børs VPS Holding og de heleide
datterselskapene Oslo Børs, VPS og Oslo Market Solutions AS , samt tre selskaper som eies indirekte
gjennom disse2. Oslo Børs VPS Holdings s tørste eier e er DNB Livsforsikring ASA, med en eierandel på
19,82 % , fulgt av Kommunal Landspensjonskasse med 10 % og Pareto Invest AS med 8,52 % .

Oslo Børs VPS Holding er et resultat av fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen
Holding ASA i 2007. Finansdepartementet stilte den gang en rekke vilkår for å godkjenne sammenslåingen
av de to holdingselskapene. Det ble vist til at den planlagte fusjonen og organiseringen av konsernet ville
påvirke den konsesjonspliktige virksomheten i ett eller flere datterselskaper av Oslo Børs VPS Holding.
Vilkårene for gjennomføringen av fusjonen ble endret av Finansdepartementet i 2011, og gjelder bl.a.
organisering av og utkontrakteri ng fra de konsesjonsbelagte konsernselskapene generelt og VPS spesielt,
samt krav om uavhengige styremedlemmer i VPS. Videre kan utbytte og konsernbidrag fra VPS til andre
konsernselskaper bare gis etter godkjennelse fra Finanstilsynet3. Vilkårene er vedlagt (vedlegg 1) denne
tilrådningen.

Finanstilsynet legger til grunn at gjeldende vilkår er binde nde for nye erververe av aksjer i Oslo Børs VPS
Holding. Søker har opplyst at de ikke planlegger å søke om noen endring av disse vilkårene. Finanstilsynet
nevner for ordens skyld at VPS om kort tid vil måtte søke om ny tillatelse som følge av gjennomføringen av
EØS - forpliktelser tilsvarende forordning (EU) nr. 909/ 2014 om forbedring av verdipapiroppgjøret i Den
Europeiske Union og om verdipapirregistre (CSDR ) i norsk rett. Det vil i den sammenheng være naturlig å
vurdere i hvilken grad de vilkårene som gjelder VPS kan og skal videreføres.

2.1.2. Oslo Børs ASA
Datterselskapet Oslo Børs har tillatelse til å drive virksomhet som børs, jf. vphl. § 13 - 3, tillatelse til å drive
regulert marked, jf. vphl. § 11 - 10, tillatelse til å drive investeringstjenesten multilateral handelsfasilitet, jf.
vphl. § 9 - 8 og tillatelse som godkjent offentliggjøringsordning (APA), jf. vphl. § 14 - 2 første ledd. Oslo Børs'
tillatelse r er gitt på visse vilkår . Vilkårene knyttet til tillatelsen til børsvirksomhet gjelder Oslo Børs'
ansvarlige kapital . Vilkårene anses ikke relevante for den foreliggende eierprøvingen.

Oslo Børs driver i alt f ire handels plasser: børsen Oslo Børs , det regulerte markedet Oslo Axess og de multi -
laterale handelsfasilitetene Merkur Market og Oslo Connect . I tillegg driver foretaket Nordic ABM
(Alternative Bond Market) , som er en uregulert liste over renteprodukter . Ved utgangen av 2018 var det totalt
213 selskaper no tert på Oslo Børs og Oslo Axess og 28 selskaper tatt opp til handel på Merkur Market.
Totalt antall obligasjons - og sertifikatlån notert på Oslo Børs og registrert på Nordic ABM var 2 194. Ved
utgangen av 2018 hadde Oslo Børs 48 medlemmer, hvorav 18 lokale og 30 fjernmedlemmer som handler fra
kontorer utenfor Norge .

Oslo Børs er også gitt en rekke oppgaver av offentligrettslig karakter. Dette følger dels direkte av lov og dels
ved delegasjon. Det vises til at Oslo Børs er tilbudsmyndighet etter vphl. § 6 - 4 første ledd første punktum.
Videre er Oslo Børs ansvarlig for tilsyn med utstederes løpende informasjonsplikt, og kan sanksjonere
eventuelle overtredelser av disse pliktene, jf. vphl. §§ 19 - 1 andre ledd og 21 - 4 tredje ledd og
verdipapirforskriften § 17 - 1 . Foretaket har også oppgaver etter regelverket om flaggeplikt og
primærinnsideres meldeplikt.

Oslo Børs eier 97 prosent av aksjene i Fish Pool som er et regulert marked for finansielle derivatprodukter
med fisk - og sjømat som underliggende vare, og 100 p rosent av aksjene i NOTC AS som drifter et
handelsstøttesystem for unoterte aksjer.

2 De indirekte datterselskapene er Fish Pool ASA, NOTC AS og Centevo AB.
3 Finans departementet har i brev datert 16. februar 2016 delegert kompetansen til å godkjenne utbytte eller konsernbidrag fra VPS,
på nærmere vilkår, til Finanstilsynet.
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2.1.3. Verdipapirsentralen ASA
Datterselskapet VPS har tillatelse til å drive virksomhet som verdipapirregister, jf. vprl. § 3 - 1. T illatelsen er
gitt på vilkår knyttet til VPS' ansvarlige kapital . Vilkårene anses ikke relevante for den foreliggende
eierprøvingen. V irksomhet en innebærer registering av finansielle instrumenter og rettigheter til slike
instrumenter med de rettsvirkninger som følger av verdipapirreg ister loven. I tillegg til verdipapirregistrering
kan et verdipapirregister etter vprl. § 5 - 1 bare drive annen virksomhet som har naturlig sammenheng med
verdipapirregistrering og som ikke svekker tilliten til verdipapirregisterets integritet og uavhengighe t. Drift
av det sentrale verdipapiroppgjøret (VPO NOK) anses som slik annen virksomhet. Finanstilsynet har
godkjent VPO NOK etter betalingssystemloven kapittel 4.

VPS tilbyr tjenester for registrering og oppgjør av de fleste typene finansielle instrumenter som omsettes i
Norge , slik som aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner, sertifikater og verdipapir fondsandeler. Ved utgangen
av 2018 var 1 010 aksjeselskaper og 3 403 obligasjons - og sertifikatlån registrert i VPS. Markedsve rdien på
registrerte finansielle instrumenter var NOK 5 595 milliarder , og antallet inntektsgivende investorkontoer var
1,3 millioner. Oppgjørstransaksjonene i VPO NOK utgjorde 13,2 millioner i løpet av 2018 .

VPS eier 100 prosent av aksjene i det svenske selskapet Centevo AB , som tilbyr porteføljestyrings - og
rapporteringssystemer til kapitalforvaltere, i kombinasjon med ulike forretningsstøttesyst e mer. VPS skilte ut
deler av den ikke - konsesjonspliktige virksom heten sin rettet mot verdipapirfond til Centevo AB i mars 2018.
Centevo AB driver virksomhet i Sverige og gjennom filial i Norge. Videre eier VPS 50 prosent av aksjene i
Finansnett Norge AS som tilbyr datakommunikasjon stjenester . Virksomheten i Centevo AB og Finansnett
Norge AS er ikke konsesjonspliktig.

2.1.4. Oslo Market Solutions AS
Det siste heleide datterselskapet til Oslo Børs VPS Holding er Oslo Market Solution s AS , som driver salg av
informasjon knyttet til norske verdipapirer og salg av spesialiserte web - og internettløsninger for handel i
verdipapirer og presentasjon av markedsdata i realtid. Virksomheten til Oslo Market Solutions AS er ikke
konsesjonspliktig.

2.2. Kort om søker

2.2.1. Hvem skal anses som søker?
Søknaden om å erverve aksjene i Oslo Børs VPS Holding er fremsatt på vegne av Euronext og dets
aksjonærer. Finanstilsynet vurderer det slik at det kun er foretaket som erverver aksjene i Oslo Børs VPS
Holding, alts å Euronext N.V., som plikter å sende søknad om ervervet og som derfor skal egnethetsvurderes
og eventuelt gis tillatelse. I egnethetsvurderingen av Euronext vil dets bakenforliggende eiere bli vurdert , jf.
vphl. § 13 - 3 fjerde ledd nr. 6 og vprl. § 5 - 2 fjer de ledd bokstav f .

Euronext har en fragmentert aksjonærstruktur der ingen eier mer enn 10 % av aksjene i foretaket, verken
direkte eller indirekte. Imidlertid har en gruppe på seks aksjonærer som eier til sammen 23,86 % av aksjene i
Euronext inngått en aksjonæravtale. Aksjonæravtalen er nærmere beskrevet i punkt 2.2.2 nedenfor. Det er
Finanstilsynets vurdering at disse aksjonærene har inngå tt et forpliktende samarbeid etter vphl. § 2 - 5 nr. 5 og
dermed anses for å være hverandres nærstående. Hver person i gruppen anses dermed indirekte å bli eier av
23,86 % av aksjene i Oslo Børs VPS Holding . Som nevnt vurderer Finanstilsynet det slik at diss e
aksjonærene ikke plikter å fremsette egen søknad, men vil bli vurdert i forbindelse med egnethetsvurderingen
av Euronext. Det er imidlertid verdt å merke seg at endringer i denne gruppen kan medføre at disse
aksjonærene enten må søke om tillatelse til er verv etter vphl. § 13 - 3 første ledd og vprl. § 5 - 2 første ledd ,
eller sende melding om avhendelse etter vphl. § 13 - 3 sjette ledd og vprl. § 5 - 2 sjette ledd.



https://www.euronext.com/fr/news/euronext-press-release-regarding-oslo-bors
https://www.euronext.com/investors/news-detail/780737/title
https://e24.no/boers-og-finans/oslo-boers/budkrigen-om-oslo-boers-er-i-gang-nasdaq-overbyr-euronext/24551269
https://e24.no/boers-og-finans/oslo-boers/euronext-svarer-nasdaq-og-oeker-budet-paa-oslo-boers-til-158-kroner-per-aksje/24558840
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per aksje. Det verd satte Oslo Børs VPS Holding til 6,79 milliarder kroner. Mandag 4. mars 2019 justerte
Nasdaq opp budet til 158 kroner per aksje, og matchet dermed budet fra Euronext.

Budet fra Euronext kom overraskende på Oslo Børs VPS Holdings l edelse og styre. Styret var kritisk til om
samtlige interessenter hadde fått være med i auksjonsprosessen som ledet frem til budet fra Euronext. De t tok
derfor selv initiativ til å fremskaffe andre interessenter. Oslo Børs VPS Holding har opplyst at budet fra
Nasdaq kom som følge av dette initiativet.

3.2. Euronexts tilbud
Euronext fremsatte tilbud om å erverve inntil 100 % av aksjene i Oslo Børs VPS Holding den 14. januar
2019 . Euronext endret tilbudet den 11. februar 2019.

I tilbudet h ar Euronext stilt vilkår om at foretaket oppnå r en samlet eierandel på minst 50,01 % av alle
aksjene i Oslo Børs VPS Holding , medregnet de aksjene som Euronext allerede besitter på det aktuelle
tidspunktet . Euronext hadde allerede 28. desember 2018 meldt a t de kontrollerte 50,6 % av aksjene i Oslo
Børs VPS Holding.

Det opprinnelige bud et lød på NOK 145 per aksje, men har senere blitt økt til NOK 158 per aksje.
Akseptfrist for tilbudet var i tilbudsdokumentet satt til 11. februar 2019 , men har senere blitt endret til 11.
mars 2019 og deretter til 1. april 2019 . Euronext kan, etter eget skjønn, utvide akseptfristen ytterligere eller
velge å motta aksepter etter akseptfristens utløp. Nye aksepter vil være gyldige frem til 31. desember 2019.

Euronext hadde på søknadstidspunktet mottatt ugjenkallelige forhåndsaksepter for 45,2 % av aksjene. De
ugjenkallelige forhåndsakseptene var i utgangspunktet bindende frem til 3 1 . august 2019. Med unntak for
aksjonærer som representerer ca. 12 % av aksjene, har de øvrige forlenget fristen for de ugjenkallelige
forhåndsakseptene til 31. desember 2019.

3.3. Forholdet mellom budene fra Euronext og Nasdaq
Hvis Euronext, som opplyst, allerede har oppnådd en samlet eierandel på over 50 prosent gjennom
aksjeerverv og ugjenkallelige forhåndsaksepter, innebærer dette at en transaksjon i henhold til Nasdaqs
tilbud ikke vil være gjennomførbar dersom Euronext benytter seg av forhåndsakseptene foretaket opplyser å
ha fått .

Dersom Euronexts bud ikke frafalles , vil det ikke være mulig for Nasdaq å gjennomføre transaksjonen uten
revidert avtale med de forhåndsaksepterende aksjonærene , da Nasdaq på grunnlag av avtaler med de
forhåndsaksepterende aksjonærene er avhengig av aksept fra aksjonærer som representerer minst 2/3 av
aksjene.

4. Sakens rettslige side

4.1 . Gjeldende regler i v erdipapirhandelloven og verdipapirregisterloven
Det følge r av vphl. § 13 - 3 og vprl. § 5 - 2 at enhver som enten direkte eller indirekte erverver en eierandel på
10 % eller mer av aksjene i en børs eller et verdipapirregister , må få tillatelse fra Finansdepartementet.
Tilsvarende gjelder ved erverv som overstiger 20, 30 og 50 % av aksjene. Tillatels e kan kun gis dersom
erververen anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket.
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Ved vurderingen skal det sær lig legges vekt på kriteriene oppregnet direkte i de to bestemmelsene, og som
m ed unntak av punkt 3 og 5 er identiske i verd ipapirhandelloven og verdipapirregisterloven:

1. erververens tidligere handlemåte,
2. erververens tilgjengelige økonomiske ressurser og hensynet til forsvarlig virksomhet,
3. om eierskapet vil kunne føre til uønskede virkninger for finansmarkedenes virkemåte, eller

børsens evne til å betjene det norske kapitalmarkedet / verdipapirregisterets funksjon som
rettighetsregister ,

4. muligheten for å utøve et effektivt tilsyn, herunder om det er etablert samarbeid med
tilsynsmyndighetene i erververens hjemland,

5. om eierskap et vil kunne påvirke rettigheter og plikter for aktørene på vedkommende børs / i
verdipapirregisteret,

6. om den bakenforliggende eierstrukturen hos erververen er i samsvar med de hensyn som ivaretas
i denne bestemmelse,

7. om det er grunn til å anta at det i forb indelse med ervervet foregår eller blir gjort forsøk på
hvitvasking av penger eller finansiering av terrorvirksomhet, eller at ervervet vil øke risikoen for
dette.

For d et regulert e marked et Fish Pool skal egnethets vurderingen gjøres etter v phl. § 11 - 10. Det er viktige
forskjeller mellom saksbehandlingsreglene ved erverv av betydelig eierandel i henholdsvis regulert marked
og børs. Etter v phl. § 11 - 10 er blant annet beslutningsmyndigheten lagt til Finanstilsynet , og
behandlingsfristen er noe kortere; tre m åneder. Finanstilsynet har vurdert det som lite hensiktsmessig at
Finanstilsynet tar standpunkt til om søker indirekte kan erverve betydelig eierandel i Fish Pool før
Finansdepartementet har vurdert dem som erverver av Oslo Børs og VPS. S øker har gitt samtykke til at
Finanstilsynets behandlingsfrist for meldingen om erverv av betydelig eierandel i Fish Pool forlenges til fem
virkedager etter datoen for Finansdepartementets vedtak. Egnethetsv urderingen av Fish Pool vil derfor ikke
bli nærme re belyst i denne tilrådningen .

Når det gjelder Oslo Børs' regulerte marked Oslo Axess, legger Finanstilsynet til grunn at det ikke vil være
nødvendig med en eierprøving etter vphl. § 11 - 10 i tillegg til behandlingen av søknaden etter vphl § 13 - 3 .

Oslo B ørs er som nevnt også operatør av MHFen Merkur Market. D et er naturlig å tolke vphl. § 9 - 8 slik at
Oslo Børs , i egenskap av å være operatør av en MHF , må etterleve ev entuelle krav til verdipapirforetak som
driver MHF er som avviker fra kravene for regulerte markeder . Selv om eierprøvingsreglene
(saksbehandlingsregler og til dels vurderingskriteriene) er noe ulike for børser og for verdipapirforetak,
legger Finanstilsynet til grunn at egnethetsprøving etter vphl. § 13 - 3 også vil dekke egnethetsprøvingen etter
vphl. § 9 - 12. Egnethetsvurdering etter vphl. § 9 - 12 vil derfor ikke bli nærmere omtalt i denne tilrådningen.

4.2. Kort om annet regelverk av betydning for verdipapirregistre

4.2.1 . CSDR
Forordning (EU) nr. 909/2014 (CSDR) har i artikkel 27 nr. 6 regler om eierkon troll for verdipapirsentraler
(CSD - er):

" The CSD’s shareholders and persons who are in a position to exercise, directly or indirectly, control
over the management of the CSD shall be suitable to ensure the sound and prudent management of the
CSD ."

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett når den nylig vedtatte lov om verdipapirsentraler og
verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) trer i kraft. Fra samme tidspunkt bortfaller nåværende
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Videreføring av dagens op ptaksregler på Oslo Børs for egenkapitalbevis
Egenkapitalbevis er et særnorsk instrument, som dermed heller ikke inngår i annen europeisk regulering.

Søker h ar uttalt at foretaket vil flytte datterselskapene over på eget handelssystem og tilpasse sitt in terne
regelverk. Som følge av dette , antas det å være nødvendig med tilpasninger i søkers handelssystemer og
regelverk for å hensynta egenkapitalbevis.

Finanstilsynet anbefaler at departementet i tillatelsene fremhever egenkapitalbevisenes stilling og betydning
for den norske finansnæringen. Det bør fremkomme en klar forventning fra myndighetenes side, slik søker
selv har fremhevet i søknadsprosessen, om at søker vil videreføre regler for egenkapitalbevis under nytt
eie rskap.

Lokal styrerepresentasjon
L okal representasjon fra det norske kapitalmarkedet i styrene til henholdsvis Oslo Børs og VPS kan bidra til
at særskilte forhold som berører det norske kapitalmarkedet , kan bli videreformidlet og tatt opp til vurdering
av et styre som vil kunne bestå av utelukkende utenlandske medlemmer.

I praksis har både Oslo Børs, VPS og Fish Pool uavhengige styremedlemmer med markedskunnskap. Den
andre norske børsen, Nasdaq Oslo, ha r imidlertid ikke eksterne styremedlemmer. Finanstilsynet har, i en
nylig avlagt tilsynsrapport, bedt foretaket vurdere om et styremedlem uten øvrig tilknytning til Nasdaq -
konsernet, vil kunne avhjelpe identifiserte mangler knyttet til oppmerksomhet om Nas daq Oslos
foretaksspesifikke forhold.

Finanstilsynet tilrå r Finansdepartementet å i tillatelsen påpeke viktigheten av uavhengig, lokal representasjon
i styrene til Oslo Børs og VPS, samt opplyse at Finanstilsynet vil vektlegge kompetanse om det norske
kap italmarkedet i den ordinære egnethetsprøvingen av styremedlemmer.

Ivaretakelse av det norske SMB - markedet
S øker har, som nevnt ovenfor, i sin søknad og tilbudsdokument, fremhevet videreføring av og ytterligere
satsning på det norske SMB - markedet. Finansti lsynet tilrå r derfor Finansdepartementet å innta i tillatelsen at
myndighetene har en klar forventning om at søker viderefører dette markedet i tråd med opplysningene gitt i
søknaden .

5.6. Frist for gjennomføring av ervervet
Verken verdipapirhandelloven elle r verdipapirregisterloven stiller særskilt krav om tidsfrist for
gjennomføring av et erverv av kvalifisert eierandel . MiFID II artikkel 12 nr. 6 og CRD IV (direktiv
2013/36/EU) artikkel 22 nr. 7 fastslår uttrykkelig at myndighetene kan sette tidsfrist for gjennomføring av
erverv av kvalifisert eierandel i henholdsvis verdipapirforetak og kredittinstitusjoner. På denne bakgrunn en
fastsetter finansforetaksloven § 6 - 4 tredje ledd første punktum at det kan settes vilkår for en tillatelse til
erverv av slike eierandeler i et finansforetak, herunder en tidsfrist for gjennomføring av ervervet. Adgangen
til å sette en gjennomføringsfri st fremgår ikke av lovens ordlyd for erverv i regulerte markeder og
verdipapirregistre, men må anses å følge av generell forvaltningsrett.

Finanstilsynet mener det bør settes en tidsfrist for erverv etter tillatelsen på seks måneder fra tillatelse er gi tt i
likhet med det som gjelder ved erverv av aksjer i verdipapirforetak og finansforetak.

Finanstilsynet tilrår derfor Finansdepartementet å sette en tidsfrist for erverv etter tillatelsen på seks måneder
fra tillatelse er gitt.

For ordens skyld bemerk er Finanstilsynet at Euronext har opplyst at foretaket vil gjennomføre ervervet innen
fem uker fra tillatelse.
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6. T ilrådning

Finanstilsynet har vurdert søker som egnet til å inneha de omsøkte eierposter i henholdsvis Oslo Børs og
VPS. Finanstilsynets tilråd ning til Finansdepartementet er at Euronext gis tillatelse i samsvar med sin søknad
med en tidsfrist for erver v etter tillatelsen på seks måneder fra tillatelsen gis .

For Finanstilsynet

Anne Merethe Bellamy
direktør for markedstilsyn Marte Voie Opland

seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
1. Vilkår for gjennomføring av fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding

ASA, slik de lyder etter Finansdepartementets vedtak av 22. desember 2011.
2. Brev m. vedlegg fra Advokatfirmaet Schjødt av 11. mars 2019.
3. Pressemelding av 8. desember 2015 fra Autorité des Marchés Financiers om overtredelsesgebyr til

Euronext Paris.
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