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H0RINGSUTT ALELSE Tn.. NOD 2005:13OM FORVAL TERREGISTRERING

1.

Innledning

Kredittilsynet viger ill NOU 2005:13,h.orin~brevfra departementetav 19. augwt 2005, SaInt
fristutsettelsegirt avHe,geDahl tit 5. desember2005 for innsendelseavhoringsuttalelse.
,

..

Kredittilsynet stotter utvalgets vurderinger pa de vesentlige punkter, herunder at Umlendinger
ikke skal kwme la seg forvalterregistrere og at utlendinger fortsatt skal kunne la seg
forvalterregistrere. Pa e]lkelte puDkter onsker Kredittilsynet at forstaelsen av regelverket utdypes.
Nar det gjelder UtleveriJlg av bistoriske opplysninger til kontrollmyndighetene bar Kredittilsynet
oppfatninger som det er onskelig blir tatt stilling til av departementet.
Kredittilsynet bar hosten 2005 igangsatt et prosjekt overfor samtlige forvaltere sam haT VPSkonti merket moo NOM (for nominee) i VPS. Formalet bak prosjektet bar vrert flerleddet. Dette,
SaIntforelopige resultatlerav prosj~ktet, viI det bli gjort s~rlig rede for.

2.
Utlevering av historiske opplysninger
Pa side 61 i NOUen UI1~der
puokt 11.4.4.1er det uttalt at det for verdipapirregisterloven
ttidte i
kraft "Var usild<ert hvorvidt forvalter hadde en rettslig forankret plikt til a gi historiske
opplysningerom reell eier mv. Det ernoeuklart hvorvidtproblemstillingenfremdeleser relevant
ettersomforvaltere SOIIL
for 01.01.03haddetillatelse etter asal § 4-10 etter dette tidspunktetma
ansesaha tillatelse ogsaettervpregl § 6-3, jfpkt 5. Imidlertid synesdet somom utvalgeti NOU
2005:13 s 61 mener det er uklart om Kredittilsynet,uten at forslaift er fastsatt,hat krav pa
historiske opplysningeri medhold,av vpregl § 6-3 fjerde ledd. A v dennegrunn viI Kredittilsynet
redegjorefor sitt synpa dettebadei forhold til asal§ 4-10og vpreg1§ 6-3.
AIlmennaksjeloven § 4-10
Asal § 4-10 fjerde leddlsier at dersomselskapeteller en offentlig myndigbetkrever det, plikter
forvalteren a.gi opplysningerom hvem som eier de aksjer forvalteroppdragetomfatter, og om
hvor mange aksjer hvc~ enkelt eier. Femte ledd i sammebestemmelsesier at Kongen kan gi
forskrift om forvalterr4agistrering,
heronderom forvalterensplilct til a gi offentlig m)r1ldighet
opplysning om eierfor~Goldene
til de aksjer som forvaltes. Slik forskrift er enna ikke fastsatt
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(lwringsnotat vedrorende opplysningsplikt etter vpregl § 6-3 tjerde ledd har imidlertid v:Ert ute
pA horing).

Det er vanskeliga se a1:ordlydeni asal § 4-10 taler mot at opplysningspliktenomfatter historisk
opplysninger.Etter KI~~dittilsynets
oppfatninger det naturlig a oppfatte formuleringen slik at
plikten knytter seg til den eiersituasjonensom Val"pa det tidspunktethenvendelsengjelder. I
samme retning trel<ker formMet moo opplysningsplikten: offentlige myndigheters
kontIollvirksomhet. I de fleste sakerer det nettopphistoriske opplysningersom er det sentIale.
Dersom Kredittilsynet under~ker et mulig brudd pa innsidehandelsreglene,ma
opplysningspliktentil forvalterikke bareomfattehvem 80meier aksjenei dag,men for ek8empel
ogsanar de ble ervervet,og ogsaom vedkommendesomb1ir undersektbar handletvia samme
forvalter tidligere. Handelshistorikki en aksje er ofte et moment i vurderingen av hvor
mistenkeligenbestemthandelsynes.
Videre ma ogsamstoris:keopplysningerv'£re relevanti andretyper unders0kelser.Kredittilsynet
unders0kerikke bare k;jop,men ogsasalg av aksjer.Dersomhistoriskeopplysningerom reelle
eiereikke skulle vrere1i1gjengelige
fra forvalter, ville salg av aksjerikke kunne unders0kesdel
aksjenehaddev~ fo~ralterregistrert.Dettekan apenbartikke v~e tilfellet idet detville svekke
Kredittilsynets kon1rollmuligheti svrert stor grad og gjore det enklere a skjule ulovlige
transaksj
oner.
Kredittilsynet hadde fc)r ovrig hjemmel for!
fa. bistoriske opplysninger fra VPS ogs! fer
ikrafttredelsen av verdi]?apirregisterloven0g hensynenebak bestemmelseneer de samme.

..

Kredittilsynet uttalte i ~;inheringsuttalelse til NOU 2000: 10 (gjengitt pi side 75 i ot.prp. Dr 39
(2001-2002)) at "det er for ovrig noe tvilsomt om forvalter i henhold til dagens regler plikter ~
fore historisk Iogg, og om Kredittilsynet derfor i det hele tatt kan iverksette sanksjoner dersom
historiske opplysningeI' ikke fremskaffes". Uttalelsen gjelder imidlerti.d selve plikten 'Iii a fore
historisk logg, og ikke om forvalter har plikt til a legge den ftem nar den faktisk eksisterer. Det
har hittil utelukkende \I'~ banker og andre under betryggende tilsyn som bar fatt tillatelse til ~
v:a:reforvalter, og det c~ forutsatt at institusjonene i de forskjellige jurisdiksjoner bar regelverk
som sikrer oppbevarin~~av historiske opplysninger. Det nevnes ogsa at det ved Kredittilsynets
underso:kelserhittil ikkc~bar v~rt noen problemer knyttet ri1 hvorvidt opplysninger finnes.

Verdipapirregisterlov,en § 6-3
Etter at verdipapirregis1:erloven
tr~te i kraft falger detteavvprgl § 6-3 fjerde ledd,jfvphl § 12-2
fjerde ledd. Av forarbeidenetil verdipapirregisterloven,
NOU 2000: 10,punkt 15.4.2,fo-lgerdet:
"Fo!"alterregi$treri~~medforerat opplysningcrom d~teelle eicreikke finn~ i verdipapinegistrene,mm i registre&It
av forvalter. Tilgang til disseopplysningeneer Vl"ktig,ikke miDStfor offentlige myndigheterskontrollvirksomhet.P!
denneb~
gar utllalget inn for at forvalteme skal pMeggesplikt til ! opplyseom de reelle eiemes identitet.
Utvalget foreslar at (Jpplysningspliktenska1ha sammeomfang somverdipapiITegistren~opplysnin,gsplikt.Den sam
med hjantnel i lov kan 1<l"eve
opplysningerfra et vcrdipapiIregister,viI dcnncd ogsaklmnc krcvc opplysningencm
forvaltet"."

Etter vphl § 12-2 fjerde ledd bar Kredittilsynet Ia-av pa a fa aIle typer opplysninger fta et
verdipapirregister, herlmder historiske opplysninger om de reelle eieme. P! denne bakgrunn er
det Kredittilsynets oppfatning at historiske opplysninger apenbart er omfattet av
opplysningsplikten for forvaltere overfor Kredittilsynet etter verdipapirregisterloven. Dette synes
ogsa forutsatt av utvalget, jf uttalelsen "For verdipapirregisterloven var det usikkert hvorvidt
forvalter hadde en rettslig forankret plikt..." (side 61 i NOUen). Det som likevel skaper noe
usikkerhet er det utvalget uttaler i siste avsnitt under 11.4.4. Etter Kredittilsynets oppfatning kan
det imidlertid ikke v~re tvilsomt at forvalteren plikter a gi bistoriske opplysninger om reelle
kI.lnderi den grad foIValteren faktisk bar slike opplysninger. Utvalget viser i denne forbindelse til
at reel1ehensyn taler for at historiske opplysnjnger er omfattet av opplysningsplikten.
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3.
Presisering i V))regi§ 6-2
Vpregl § 6-2 lyder )'~l1edmindre annet er bestemti eller i medhold av lov, kan fulansielle
instrumenter registrerl~ pa enkeltkonti som tilhsrer de enkelte investorer, el1er pa
forvalterkonti for to eller flere investorer".
Kredittilsynet onskera ta presisertat ')tilhorerde enkelteinvestorer))
betyr at enkeltkontim! stai
navnettil den enkeltelllvestor.
Ordlyden "for to eller flere 1nvestorer" bar for enkelte fort til uklarheter om hvoxvidt det er
adgang 111Ii opprette fc~rva1terkontider kun en kundes aksjer sth registrert. Etter Kredittilsynets
oppfatJring er det ingeIJ.tingi veien for at en forvalter kun bar en kunde. Kredittilsynet haTheller
ikke i vilkarene for ti1latelsen til a v~e forvalter krevd at forvalteren ma ha flere enn en kWlde.
Videre ser ikke Krediffillsynet at ordlyden gir noe innhold. Det foreslas derfor at "for to eller flere

investorex"strykesi ne'vntebestemmelse.
4.
Tillatelser gitt :fsr verdipapirregisterlovensikrafttredelse
Verdipapirregisterloveninneholderingenovergangsregler
for forvaltere80mhaddetillatelser gitt
i medhold av asal § 4-10 eller gammeraksjelov § 3-15. Kredittilsynet har lagt til grunn at
tillatelser gitt i medhold av allmennaksjeloven/aksjeloven
av 1976,uten videre na anses80m gitt
ogsai medholdav de nye reglene.Dettehar medfort at de flere hundreforvalteresominnehadde
tillatelse pa ikrafttredel:sestidspunktet
for lovenikke barmattetso:keom ny tillatelse.

-

Kredittilsynet onsker ~~~ presisert at dette betyr at ogsa forvaltere moo tillatels.er gitt for
verdipapiuegisterloven,sikrafttredelse er forpliktet av lovens vilkar, herunder sanksjoner.
Sperring av VPS-konttog tilbakekall av tillatelse,jf vpregl § 6-4, er sMedesmulig ogsaoverfor
disse.
1

S.
Kredittilsynets prosjekt overfor forvaltere
Kredittilsynet haT iverl<:satten bredt anlagt underso-kelseknyttet til forvalterregis1rerte kontoer i
VPS. Det dreier seg OIn en henvendelsetil aIle forvaltere som bar registrert VPS-konti merket
med NOM (for nomin.~e)i VPS. HovedsiktemaIet med undersekelsen er a kartlegge i hvilken
grad aktuelle forvaltere kan gi opplysninger om de reelle eierforhold til underliggende
beholdninger av finansielle instrumenter. Et amlet fonnw er a sjekke om nordmenn eller
forvalteren selv har registrert aksjebeholdningerpa forvalterkonti, hvilket det ikke er adgang til.

Forvalterensopplysninlgsplikter i undersekelsen
forankretbade i vpregl § 6-3, asal § 4-10 og
den enkelteforvalterstillatelse utstedtavKredittilsynet.
Det forelopige resulta1:etav underso:kelsen
understotterutvalgets enstemmigeforslag om at
innlendinger ikke skal kunne la seg forvalterregistrere.Det har tatt mye kapasitet hog
Kredittilsynet a skaffe til veie opplysningene,
og detbar tatt uforholdsmessiglang tid. Like!edes
kreverunderso:kelsen
storeressurserinternti bankene.
Underso-kelsenhar vist at enkelte banker ikke har v.;ert klar over, evenmelt ikke fulgt opp, sin
pIikt til a vrere i stand til a gi opplysninger om reelle eiere. Dette har satt bankene i en vanskelig
posisjon idet enkelte er bundet av sekretesse-Iovgivning som forhindrer bankene i a gi
opplysninger til Kredittilsynet. Dersom opplysningene ikke blir girt viI Kredittils}1let matte
vurdere a tilbakekalle tj:llatelsen og kreve avvikling av VPS-kontoene.
Enkelte andre banker bar batt store problemer med a fa oversikt over sine egne kunders
beholdninger pi en enl<:eltdag og bar mattet be om a fa benytte en annen dag, for eksempel ved
et manedsskifte, for a gi opplysninger. En bank bar bedt om a fa levere oversikt pa en dag i
fremtiden, slik at de kan legge iD11et sek pa forhand.
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Totalt sett er de forelopige resultatene av unders0kelsenlite tilfredsstillende. I till egg tiI utvalgets
argumenter illustrerer dette etter Kredittilsynets mening i hvilken grad kontrollen med atferden i
verdipapim1arkedet viI bli svekket dersom det skulle bli en utvidet adgang til
forvalterregiS1rering. Kredittilsynet stetter imidlertid utvalgets argumenter for at utIendinger
fortsatt skat la seg kuIme forvalterregis1rere. Noe annet ville 1rolig medfort at en stor del av
utlendmgers kapital ville bli holdt utenfor det norske markedet.
Kredittilsynet er ogsa. av den oppfatning at det i fremtiden viI bli enklere a. fa utlevert
opplysningene etter at denne "opprydningsrunden" er blitt gjennomfort.

Det har v~ mangediskusjonermellom Kredittilsynetog bankeri land samtTadisjoneltbar vcert
tilbakeholdnemed a i gi opplysningertil offentligemyndigheterom hvorvidt Kredittilsynet haT
hjemmel til a fa utlevert opplysninger om reelle eiere. Hjemmelsgrunnlageter etter
Kredittilsynetsoppfatning fragmentariskoppbygget,men giI ingen tvi1 om at Kredittilsynet hat
rett til a fa. utlevert opplysninger om reelle eiere. Kredittilsynet imoteser likevel snatlig
forskriftsreguiering av sporsmMom opplysningspliktog viser til sitt h3ringsforslag som ble
sendtpa hming av dep~lrtementet
5. desember2003.

avdelingsdirektor
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