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Abstract	

The	aim	of	this	thesis	is	to	analyze	the	securities	market	with	a	focus	on	VP	Securities	A/S.	The	thesis	

is	structured	in	three	main	areas:	a	legal,	an	economical	and	an	integrated	analysis.	

The	 legal	 analysis	 provides	 knowledge	 on	 the	 historical	 development	 of	 the	 securities	 market	 in	

Denmark,	 with	 a	 focus	 on	 the	 Danish	 Securities	 Market	 Act	 (Lov	 om	 værdipapirhandel	 mv.).	

Furthermore,	the	European	regulation,	CSDR,	is	examined	in	combination	with	the	new	Danish	Capital	

Market	 Act	 (Lov	 om	 kapitalmarkeder).	 VP	 Securities	 A/S	 got	 the	 CSD-licence	 on	 the	 3th	 of	 January	

2018,	 and	 with	 this	 licence	 VP	 Securities	 A/S	 can	 offer	 its	 services	 across	 EU	 Member	 States.	 The	

analysis	found	that	the	CSDs	in	Europe	is	regulated	by	the	CSDR	as	well	as	the	Danish	Capital	Market	

Act,	 when	 operating	 in	 Denmark.	 The	 CSDR	 contains	 a	 list	 of	 requirements,	 where	 the	 main	

requirement	for	CSDs	in	Europe	is	the	CSD-licence.	In	addition	to	the	analysis	of	the	applicable	law	in	

Denmark,	 the	 legal	 analysis	 provides	 an	 overview	 of	 the	 ways	 that	 a	 European	 CSD	 can	 enter	 the	

Danish	market.	Three	ways	of	entering	the	Danish	market	are	found:	entry	by	the	CSD-licence,	entry	

by	CSD-links	and	by	the	issuers	free	choice	of	CSD.	

The	 economic	 analysis	 defines	 the	 relevant	 market	 by	 a	 SSNIP-test	 and	 with	 a	 SWOT-analysis	 the	

market	position	of	VP	Securities	A/S	are	examined.	The	results	of	SSNIP-test	are	a	market,	which	only	

contains	CSD’s	 in	the	EU.	VP	Securities	A/S	has	a	number	of	strong	sides	and	some	weaknesses.	The	

most	 significant	 strength	 is	 obtaining	 the	 CSD-licence,	 which	 gives	 them	 a	 first-mover	 advantage.	

There	 are	 several	 opportunities	 and	 threats,	 that	 VP	 Securities	 A/S	 should	 have	 into	 consideration.	

The	entry	barriers,	that	exists	on	the	Danish	market,	are	hereafter	analyzed,	where	the	primary	barrier	

was	found	to	be	the	CSD-licence.	Together	with	the	CSD-licence,	other	barriers	were	found,	 in	which	

most	 of	 them	 only	 will	 exist,	 until	 the	 entering	 CSD	 fulfills	 the	 requirements	 in	 CSDR.	 As	 a	 result	

thereof,	an	analysis	of	the	Ansoff	Matrix	are	made,	where	the	optimal	growth	strategy	for	VP	Securities	

A/S	is	determined	to	be	market	development.	

The	 integrated	 analysis	 assesses	 the	 effects	 of	 the	 new	 European	 regulation,	 CSDR,	with	 the	 use	 of	

game	theory.	The	sequential	entry	game	is	based	on	VP	Securities	A/S	and	a	competing	CSD,	Euroclear	

Sweden.	The	 focus	 for	entering	 the	Danish	market	 is	 the	 issuers	 free	choice	of	CSD.	Under	 the	given	

assumptions,	 it	 is	 concluded	 that	 CSDR	 will	 increase	 competition	 and	 results	 in	 a	 market	 with	 a	

Kaldor-Hicks	efficient	equilibrium.	
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Kapitel	1	Introduktion	

1.1	Indledning	
Reguleringen	af	det	danske	værdipapirmarked	har	været	under	konstant	udvikling	siden	slutningen	af	

1970’erne	 og	 begyndelse	 af	 1980’erne.	 På	 daværende	 tidspunkt	 bestod	 den	 primære	 regulering	 af	

direktiver	 mv.	 fra	 EU.1	 Siden	 lov	 om	 værdipapirhandel	 mv.	 blev	 vedtaget	 i	 1995,	 som	 et	 led	 i	

børsreform	II,	er	der	blevet	foretaget	adskillige	ændringer	i	reguleringen.	

Den	 seneste	 ændring	 i	 reguleringen	 på	 kapitalmarkedet,	 er	 vedtagelsen	 af	 den	 nye	 lov	 om	

kapitalmarkeder,	som	trådte	i	kraft	den	3.	januar	2018,	der	herefter	erstatter	lov	om	værdipapirhandel	

mv.	Det	overordnede	 formål	med	den	nye	 lov	er	 at	opnå	en	øget	konkurrence	mellem	aktørerne	på	

markedet.2	Der	sker	ligeledes	en	harmonisering	af	reguleringen	af	CSD’er	i	EU,	med	CSDR.		

Harmoniseringen	vil	have	betydning	 for	VP	Securities	A/S,	der	er	den	eneste	virksomhed	 i	Danmark	

med	 tilladelse	 til	 clearing,	 afvikling	og	 registreringsvirksomhed	efter	 lov	om	værdipapirhandel	mv.3,	

som	 herefter	 skal	 have	 tilladelse	 til	 at	 drive	 CSD-virksomhed	 efter	 CSDR	 og	 ikke	 efter	 national	

lovgivning.	Det	vil	således	betyde,	at	der	er	en	række	nye	europæiske	krav,	som	VP	Securities	A/S	skal	

leve	 op	 til	 for	 at	 kunne	 drive	 virksomhed.	 CSD’er,	 herunder	 VP	 Securities	 A/S,	 er	 således	 i	 en	

overgangsfase,	da	markedet	er	i	forandring	på	baggrund	af	de	nye	europæiske	tiltag.	

Ved	at	have	 fælles	 regler	 for	CSD’er	 i	 Europa	og	hermed	åbne	op	 for	 konkurrencen	 for	disse,	 åbnes	

mulighederne	således	for	et	nyt	kapitalmarked	i	EU.	På	nuværende	tidspunkt	er	VP	Securities	A/S	en	

af	de	eneste	CSD’er	i	EU	der	har	opnået	tilladelse	efter	CSDR,	hvilket	vil	sige	at	den	fulde	effekt	af	CSDR	

endnu	ikke	er	set	i	markedet.		

Det	findes	derfor	interessant	at	undersøge	denne	nye	situation	på	værdipapirmarkedet	med	fokus	på	

VP	 Securities	 A/S,	 herunder	 hvordan	 en	 fælles	 europæisk	 regulering	 kan	 påvirke	 konkurrencen	 på	

værdipapirmarkedet,	samt	om	dette	vil	skabe	den	mest	optimale	markedssituation.	

	

                                                
1	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	26	
2	Bemærkningerne	til	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	afsnit	1	og	2.	
3	https://www.finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/Vurdering-af-finansielle-
virksomheder-2017/VU-vpsecurities-080617,	Lokaliseret	d.	09.05.2018	
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1.2	Problemformulering	
Grundet	de	mange	ændringer	der	er	sket	i	reguleringen	på	det	danske	værdipapirmarked,	findes	det	

interessant	 at	undersøge	udviklingen	 i	 reguleringen	af	 det	danske	CSD-marked,	 samt	hvorfor	denne	

udvikling	 er	 sket.	 Den	 seneste	 harmonisering	 af	 EU-regulering	 for	 CSD’er	 vil	 have	 betydning	 for	 VP	

Securities	 A/S,	 som	 ikke	 længere	 skal	 have	 tilladelse	 efter	 national	 ret,	men	 efter	 CSDR.	 Det	 findes	

derfor	relevant	at	undersøge	hvad	gældende	ret	er	 i	Danmark	efter	denne	harmonisering.	Det	 findes	

ligeledes	interessant	at	undersøge,	hvordan	en	europæisk	CSD	nu	kan	få	adgang	til	det	danske	marked,	

under	denne	regulering.	

Denne	 fælles	 europæiske	 regulering	 skaber	 en	 ny	 markedssituation	 for	 CSD’er.	 Hvordan	 den	 nye	

markedssituation	 vil	 påvirke	 VP	 Securities	 A/S,	 i	 tilfælde	 af,	 at	 andre	 europæiske	 CSD’er	 ønsker	 at	

indtræde	 på	 det	 danske	 CSD-marked,	 afhænger	 af	 VP	 Securities	 A/S’s	 nuværende	markedsposition.	

Det	 findes	 derfor	 interessant	 at	 undersøge	 VP	 Securies	 A/S’s	 markedsposition,	 samt,	 hvilken	

vækststrategi	der	vil	være	optimal	for	dem	ud	fra	dette.	

Den	 nye	 markedssituation	 for	 de	 europæiske	 CSD’er,	 leder	 ligeledes	 til	 spørgsmålet	 om,	 hvorvidt	

denne	fælles	europæiske	regulering	kan	påvirke	konkurrencesituationen	på	CSD-markedet	i	Danmark,	

samt	om	dette	er	den	mest	optimale	løsning.	

Til	besvarelsen	for	denne	problemformulering,	vil	opgaven	tage	udgangspunkt	i	følgende	spørgsmål:	

● Hvordan	 har	 reguleringen	 af	 det	 danske	 CSD-marked	 udviklet	 sig	 siden	 børsreform	 II	 og	

hvorfor	er	denne	udvikling	sket?	

● Hvad	er	gældende	ret	for	CSD’er	i	Danmark	og	hvordan	kan	en	europæisk	CSD	få	adgang	til	det	

danske	marked	under	denne	regulering?	

● Hvordan	er	VP	Securities	A/S’s	markedsposition,	 såfremt	potentielle	konkurrenter	ønsker	 at	

indtræde	på	det	danske	marked,	og	hvilken	vækststrategi	vil	herefter	være	den	optimale	for	VP	

Securities	A/S?	

● Hvordan	 kan	 CSDR	 påvirke	 konkurrencen	 på	 CSD-markedet	 i	 DK	 og	 vil	 denne	 medføre	 en	

Kaldor-Hicks	efficient	markedstilstand?	
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1.3	Synsvinkel		
Afhandlingen	vil	 anskues	 fra	et	 samfundsperspektiv.	Problemformuleringen	undersøges	ud	 fra	dette	

perspektiv,	 af	 hensyn	 til	 det	 integrerede	 spørgsmål,	 hvor	 der	 anlægges	 et	 utilitaristisk	

samfundsperspektiv	og	hvor	den	samlede	nytte	på	markedet	har	 fokus.	For	at	 se,	hvordan	en	 fælles	

europæiske	 regulering	 af	 CSD’er	 kan	 påvirke	 konkurrencesituationen	 i	 Danmark,	 er	 det	 fundet	

relevant	 at	 foretage	 en	 analyse	 af	 VP	 Securities	 A/S’s	 markedsposition,	 hvorfor	 synsvinklen	 i	 den	

økonomiske	analyse	ændres	til	et	virksomhedsperspektiv,	her	VP	Securities	A/S.	

	

1.4	Afgrænsning	
Af	 hensyn	 til	 opgavens	 omfang,	 beskæftiger	 analysen	 sig	 ikke	med	 kapitalmarkedet	 som	 helhed,	 da	

kapitalmarkedet	 består	 af	 retsregler	 for	 alle	 finansielle	 virksomheder.	 Der	 vil	 ligeledes	 ikke	 blive	

analyseret	reguleringen	af	hele	værdipapirmarkedet,	da	afhandlingen	har	fokus	på	CSD’er	(omtalt	som	

CSD-markedet)	og	ikke	på	de	regulerede	markeder,	børsnoterede	virksomheder	mv..	Den	almindelige	

selskabsret	 er	 ligeledes	 en	 del	 af	 kapitalmarkedet,	 som	 nærværende	 afhandling	 også	 afgrænses	 fra,	

idet	afhandlingen	indsnævres	til	CSDR	og	KML.	

Der	vil	endvidere,	 i	analysen	af	den	historiske	udvikling,	 ikke	blive	nævnt	de	 lovændringer	som	ikke	

har	haft	en	effekt	på	CSD’er,	værdipapirafvikling	eller		konkurrencesituationen	værdipapirmarkedet.	

Der	afgrænses	ligeledes	fra	teknologien	bag	de	IT-systemer	der	anvendes	af	CSD’er,	da	dette	kræver	et	

mere	indgående	kendskab	til	teknologien	og	vil	kræve	en	selvstændig	analyse.	

Analysen	 af	 adgangsbarriererne,	 i	 det	 økonomiske	 kapitel,	 er	 en	 del	 af	 Porters	 Five	 Forces.	 Da	 det	

alene	 er	 fundet	 relevant	 for	 problemstillingen	 at	 analysere	 truslen	 fra	 nye	 udbydere	

(adgangsbarrierer),	 vil	 købernes	 forhandlingsstyrke,	 leverandørernes	 forhandlingsstyrke	 samt	

konkurrence	fra	substituerende	produkter	ikke	indgå	i	analysen.		

	

	



Side 8 af 106 
 

1.5	Metode	

1.5.1	Juridisk	metode	
Den	 juridiske	 analyse	 udarbejdes	 ved	 anvendelse	 af	 den	 retsdogmatiske	 metode,	 som	 er	 den	

grundlæggende	juridiske	metode.	Formålet	med	den	juridiske	metode	er	at	klarlægge	gældende	ret	-	

de	 lege	 lata	 -	 hvor	 en	 korrekt	 anvendelse	 af	 retskilderne	 er	 central,	 for	 at	 sikre	 den	 samme	

forforståelse	 og	 fortolkningsstil,	 hvorved	 validiteten	 af	 analysens	 resultat	 ligeledes	 sikres.4	

Retskilderne	danner	dermed	grundlag	for	de	lege	lata5,	da	retskilderne	anvendes	til	at	belyse	og	afgøre	

retlige	konflikter.	

Nærværende	afhandling	vil,	med	udgangspunkt	i	den	retsdogmatiske	metode,	finde	frem	til,	hvad	der	

er	gældende	ret	for	CSD’er	i	Danmark,	samt	undersøge	hvordan	en	europæisk	CSD	kan	indtræde	på	det	

danske	marked.	

Den	juridiske	metode,	hvor	retskilderne	er	essentielle,	indebærer	at	der	først	må	findes	og	fortolkes	de	

relevante	retskilder,	hvorefter	disse	skal	forstås	og	anvendes	på	den	konkrete	problemstilling.	For	at	

opnå	dette	skal	retskilderne	anvendes	gennem	den	retsdogmatiske	analyse.	

	

1.5.1.1	Retskildelæren	
Retskildelæren	 omhandler	 retskilderne	 og	 deres	 anvendelse,	 heriblandt	 kildernes	 indhold,	

prioritering,	 forpligtende	virkning	og	den	politiske	 legitimation.6	Ydermere	drejer	 retskildelæren	sig	

om	læren	i	normer.7	

Inden	for	retskildelæren	findes	fire	retskildetyper	som	omfatter;	regulering,	retspraksis,	sædvane	og	

forholdets	natur.	Da	retskilderne	ikke	er	underlagt	en	rangorden,	har	kilderne	lige	stor	retskildeværdi.	

I	EU-retten	findes	følgende	retskildetyper:	regulering,	retspraksis	og	almindelige	retsprincipper.		

Regulering	er	en	betegnelse	for	den	skrevne	lovgivning	og	indeholder	et	reguleringshierarki,	omfattet	

af	 lex-reglerne,	 heriblandt	 reglen	 om	 lex-superior,	 hvor	 trin-lavere	 regulering	 ikke	 må	 stride	 imod	

trin-højere	regulering.8	Dette	princip	gælder	såvel	i	dansk	ret	som	i	EU-retten.	

                                                
4	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	34	
5	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	31	
6	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	30	
7	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	30	
8	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	34-35	
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Regulering	 i	EU	opdeles	 i	primær-	og	sekundærregulering.	Den	primærregulering,	 som	blandt	andet	

indeholder	 EU’s	 traktater,	 har	 højere	 rang	 end	 sekundærretten.	 Sekundærregulering	 omfatter	 både	

bindende	 samt	 ikke-bindende	 regulering.9	 Forordninger	 og	 direktiver	 er	 bindende,	 hvorimod	

henstillinger,	 udtalelser	 og	 softlaw	 er	 ikke-bindende.	 Forordninger	 karakteriseres	 ved	 at	 være	

bindende	i	alle	enkeltheder	og	være	umiddelbart	gældende	i	EU’s	medlemsstater,	hvorimod	direktiver	

først	virkeliggøres	ved	implementeringen	i	national	ret.10	

EU-retten	har	 forrang	 for	national	 ret.11	Danmark	 er,	 som	medlemsstat	 i	 EU,	 således	 forpligtet	 til	 at	

udstede	 love	 i	 overensstemmelse	 med	 EU-retten	 og	 til	 at	 fortolke	 EU-konformt.	 EU-konform	

fortolkning	 er	 blevet	 et	 overordnet	 fortolkningsprincip.12	 Især	 kapitalmarkedet	 er	 præget	 af	 en	

stigende	grad	af	EU-regulering,	som	der	skal	 tages	hensyn	til	 i	den	danske	nationale	 lovgivning.	Den	

primære	 EU-regulering	 der	 anvendes	 i	 denne	 afhandling	 er	 CSD-forordningen,	 som	 er	 bindende	 for	

Danmark,	som	EU-medlemsstat.	

Det	er	afgørende	for	brugen	af	den	juridiske	metode,	at	både	retskilder	som	forordninger	og	direktiver	

anvendes	 til	 fastlæggelsen	 af	 gældende	 ret.13	 EU-regulering,	 herunder	 CSD-forordningen,	 vil	 således	

indgå	 som	 en	 central	 retskilde	 ved	 fastlæggelsen	 af	 gældende	 ret	 i	 nærværende	 afhandling.	

Udviklingen	i	EU-retten	medfører	ændringer	i	indholdet	og	betydningen	af	de	danske	retskilder.14		

Retspraksis	 fastsætter,	 hvorledes	 retten	 finder	 anvendelse,	 i	 forhold	 til	 en	 konkret	 juridiske	

problemstilling.15	 Der	 er	 i	 denne	 opgave	 ikke	 fundet	 relevant	 retspraksis,	 grundet	

problemformuleringen	og	afgrænsningen	af	denne	opgave.		

Retssædvaner	 bidrager	 til	 at	 fastlægge	 gældende	 ret,	 såfremt	 der	 er	 tale	 om	 en	 handlemåde	 der	 er	

fulgt	 almindeligt,	 stadigt	 og	 længe.	 Retssædvaner	 omhandler	 kutyme	 og	 sædvaner.	 I	 analysen	 af	 de	

juridiske	 problemstillinger	 er	 der	 ikke	 fundet	 relevante	 sædvaner	 til	 at	 belyse	 disse,	 da	 området	

hovedsageligt	er	reguleret	ved	primær	regulering.		

Forholdets	 natur	 er	 den	 sidste	 type	 af	 retskilder,	 som	 bl.a.	 består	 af	 EU-rettens	 almindelige	

retsprincipper.16	 Disse	 retsprincipper	 er	 grupperet	 i	 henholdsvis	 generelle	 retsprincipper	 og	 de	

grundlæggende	 rettigheder.	 De	 generelle	 retsprincipper	 vedrørende	 EU-rettens	 forrang	 i	 forhold	 til	

                                                
9	Som	defineret	i	TEUF	art.	288	
10	Riis,	Thomas	&	Trzaskowski,	Jan	(red.),	(2013),	Skriftlig	Jura	-	den	juridiske	fremstilling,	side	35	
11	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	148	
12	Neergaard,	Ulla	&	Nielsen,	Ruth,	(2013),	EU	Ret,	side	235	
13	Riis,	Thomas	&	Trzaskowski,	Jan	(red.),	(2013),	Skriftlig	Jura	-	den	juridiske	fremstilling,	side	36	
14	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	54	
15	Riis,	Thomas	&	Trzaskowski,	Jan	(red.),	(2013),	Skriftlig	Jura	-	den	juridiske	fremstilling,	side	36	
16	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	216	
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nationalret	og	princippet	om	direkte	virkning	vil	blive	benyttet	igennem	denne	opgave.	Dette	skyldes,	

at	 EU-rettens	 udvikling	 på	 kapitalmarkedet	 har	 påvirket	 lov	 om	 værdipapirhandel	 mv.,	 og	 er	

baggrunden	for	vedtagelsen	af	den	nye	lov	om	kapitalmarkeder.	

De	primære	retskilder	der	anvendes	i	denne	afhandling	er	således	regulering	og	forholdets	natur,	da	

der	ikke	er	fundet	relevant	retspraksis	eller	sædvaner.	

	

1.5.1.2	Den	retsdogmatiske	metode	
Den	retsdogmatiske	metode	er	den	grundlæggende	 juridiske	metode,	hvor	en	korrekt	anvendelse	af	

retskilderne	er	central,	for	at	sikre	validiteten	af	analysens	resultat.17		

Overordnet	set	drejer	retsdogmatikken	sig	om	at	analysere	og	systematisere	de	 lege	 lata.18	Metoden	

bruges	til	at	sikre	en	overensstemmelse	mellem	fortolkningsstilen	i	den	juridiske	analyse	og	dermed	

fremme	en	ensartet	brug	af	juraen,	hvorefter	analysen	kan	anses	som	valid.19	Validiteten	sikres	ved,	at	

denne	 metode	 analyserer	 retskilderne	 i	 en	 forudbestemt	 rækkefølge:	 regulering,	 retspraksis,	

retssædvaner	og	forholdets	natur.	Rækkefølgen	er	dog	ikke	lig	en	rangorden	mellem	retskilderne,	men	

anvendes	udelukkende	for	at	sikre	den	juridiske	metode.20	Metoden	udspringer	af	Alf	Ross’	realistiske	

retsteori,	som	søger	at	finde	gældende	ret,	hvorved	formålet	med	nærværende	afhandling	er	at	fastslå	

den	 gældende	 ret	 for	 CSD’er	 i	 Danmark,	 samt	 benytte	 gældende	 ret	 til	 at	 undersøge,	 hvordan	 en	

europæisk	CSD	kan	tilgå	det	danske	marked.		

Selvom	der	ikke	er	tale	om	en	rangorden	blandt	retskilderne,	vil	der	eksistere	et	lovhierarki	i	form	af	

lex	 superior	 reglen,	 under	 retskildetypen	 regulering.	 Ligeledes	 benyttes	 lex	 posterior21	 og	 lex	

specialis22	reglerne	som	fortolkningsprincipper,	når	der	opstår	modsigelser.		

Denne	 retsdogmatiske	 metode	 er	 dog	 ikke	 begrænset	 til	 denne	 “rangering”	 af	 retskilderne,	 da	

subsumptionsprocessen	angiver	den	retsdogmatiske	proces	og	dermed	supplere	metoden	til	at	udlede	

gældende	ret.	

Den	 retsdogmatiske	 metoden	 anvendes	 således	 i	 nærværende	 afhandling	 til	 at	 analysere,	 hvordan	

lovgivningen	 på	 det	 danske	 CSD-marked	 har	 udviklet	 sig	 siden	 børsreform	 II,	 samt	 hvad	 der	 er	

                                                
17	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	34	
18	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	30	
19	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	34	
20	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	34	
21	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	252	
22	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	251	
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gældende	ret	for	CSD’er	i	Danmark	og	hvordan	en	europæisk	CSD	kan	komme	ind	på	markedet	under	

denne	regulering.		

Eftersom	det	er	et	område	der	er	reguleret	af	EU-retlig	såvel	som	dansk	lovgivning,	er	anvendelsen	af	

den	retsdogmatiske	metode	afgørende,	for	at	komme	frem	til	det	mest	korrekte	resultat.	

	

1.5.1.3	Fortolkning	
Fortolkning	af		retskilderne	er	en	væsentlig	forudsætning	for	anvendelsen	af	disse.23	Der	kan	anvendes	

to	 fortolkningsmetoder,	 når	 den	 retsdogmatiske	 metode	 anvendes	 på	 retskilden	 regulering.	 Den	

objektive	fortolkning	findes	anvendt,	når	lovteksten	alene	er	grundlaget	for	undersøgelsen,24	hvor	den	

subjektive	 fortolkning	 findes	 anvendt	 når	 forarbejderne	 inddrages	 til	 at	 klarlægge	 meningen	 med	

lovteksten.25	 Disse	 fortolkningsmetoder	 anses	 ikke	 som	 værende	 enten	 eller	 -	 de	 anvendes	 typisk	

begge.		

Som	nævt	har	EU-retten	forrang,	og	EU-konform	fortolkning	anses	for	at	være	gældende	i	dansk	ret.26	

Nærværende	afhandling	vil	tage	udgangspunkt	i	lovteksten,	samt	den	bagvedliggende	begrundelse	for	

de	 lovændringer	der	har	 været	 foretaget	 siden	børsreform	 II,	 hvorfor	den	 subjektive	 fortolkning	 vil	

være	 den	 primære	 fortolkningsmetode.	 Der	 vil	 dog	 være	 tale	 om	 en	 anvendelse	 af	 begge	

fortolkningsmetoder,	da	den	gældende	ret	for	CSD’er	ønskes	fastlagt.		

På	værdipapirhandelsmarkedet	anvendes	regler	på	 flere	niveauer.	Reguleringsstrukturen	 indeholder	

forordninger,	 direktiver,	 love,	 bekendtgørelser	 samt	 soft	 law	 som	 er	 udstedt	 af	 aktører	 og	

organisationer	på	markedet.		

Problemformuleringen	 søges	 afklaret	 ved,	 at	 der	 foretages	 en	 analyse	 af	 udviklingen	 i	 lov	 om	

værdipapirhandel	mv.	 frem	 til	 vedtagelsen	 af	 lov	 om	kapitalmarkeder,	 for	 herefter	 at	 fastlægge	den	

gældende	ret.	Analysen	foretages	med	anvendelsen	af	den	retsdogmatiske	metode,	ved	at	undersøge	

reguleringen,	 herunder	 hvilke	 EU-retlige	 tiltag	 der	 har	 påvirket	 lov	 om	 værdipapirhandel	 mv..	

Ændringerne	i	lov	om	værdipapirhandel	mv.	vil	blive	analyseret,	med	henblik	på	at	udlede	formålet	og	

begrundelsen	for	netop	den	pågældende	ændring.	

                                                
23	Riis,	Thomas	&	Trzaskowski,	Jan	(red.),	(2013),	Skriftlig	Jura	-	den	juridiske	fremstilling,	side	41	
24	Riis,	Thomas	&	Trzaskowski,	Jan	(red.),	(2013),	Skriftlig	Jura	-	den	juridiske	fremstilling,	side	34	
25	Riis,	Thomas	&	Trzaskowski,	Jan	(red.),	(2013),	Skriftlig	Jura	-	den	juridiske	fremstilling,	side	35	
26	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	55	
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Som	resultat	af	den	retsdogmatiske	analyse	vil	et	overblik	over	udviklingen	i	lovgivningen	for	CSD’er,	

samt	de	lege	lata	være	fundet.	Ligeledes	vil	måderne	hvorpå	en	europæisk	CSD	kan	komme	ind	på	det	

danske	marked,	være	fundet.	

	

1.5.2	Økonomisk	metode	
Formålet	med	den	økonomiske	analyse	er	at	vurdere,	hvordan	VP	Securities	A/S’s	markedsposition	er,	

såfremt	 potentielle	 konkurrenter	 ønsker	 at	 indtræde	 på	 det	 danske	marked	 og	 på	 baggrund	 heraf,	

finde	den	optimale	væksstrategi	for	VP	Securities	A/S.	For	at	kunne	vurdere	dette,	er	det	nødvendigt	at	

inddrage	 de	 relevante	 teorier,	 som	 sammenholdt	 vil	 udgøre	 den	 økonomiske	 analyse	 for	 denne	

afhandling.	Den	 juridiske	analyse	udgør	rammerne	for,	hvad	der	kan	 lade	sig	gøre	 i	den	økonomiske	

analyse.	

De	 valgte	 økonomiske	 teorier	 vil	 tilsammen	 danne	 grundlag	 for	 vurderingen	 af	 VP	 Securities	 A/S’s	

markedsposition,	samt	undersøge	adgangsbarrierer	der	er	på	det	danske	marked.	Ud	fra	dette	vil	VP	

Securities	A/S’s	optimale	vækststrategi	kunne	udledes.		

Afhandlingen	vil	anvende	videnskabsteori	 for	at	undersøge	videnskabernes	metoder	og	normer.	Den	

videnskabsteoretiske	retning	for	denne	opgave	er	den	naturvidenskabelige,	grundet	den	positivistiske	

tilgang,	hvor	den	økonomiske	metode	og	analyse	er	med	til	at	frembringe	en	positivistisk	beskrivelse	

af	 markedssituationen.27	 Den	 positivistiske	 tilgang	 ses	 ved	 bl.a.	 antagelsen	 om,	 	 at	 individer	 er	

rationelle.	 Derudover	 er	 begreber	 som	 efficiens,	 incitamenter	 og	 ligevægt	 væsentlige.	 Der	 er	

hovedsageligt	fokus	på	Kaldor-Hick	efficiens	og	om	denne	efficiens	kan	opnås	ved	hjælp	af	regulering,	

hvorved	der	opnås	en	aggregeret	velfærd.	

Der	er	 indsamlet	empiri,	som	vil	danne	grundlag	 for	anvendelsen	af	 teorierne,	hvilket	vil	sige	at	den	

induktive	metode	anvendes	i	den	økonomiske	analyse.	

	

1.5.2.1	SSNIP-testen	(Markedsafgrænsning)	
For	at	kunne	fastlægge	VP	Securities	A/S’s	markedsposition	over	for	potentielle	konkurrenter,	er	det	

nødvendigt	først	at	afgrænse	det	relevante	marked.	Afgrænsningen	af	hvilket	marked	den	økonomiske	

analyse	 foretages	på	vil	 tage	udgangspunkt	 i	SSNIP-testen28.	Gennem	en	“hypotetisk	monopolisttest”	

                                                
27	Voxted,	Søren,	(2011),	Valg	der	skaber	viden	-	om	samfundsvidenskabelige	metoder,	side	56	
28	Small	but	Significant	Non-transitory	Increase	in	Prices	test	
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vurderes	 hvilke	 produkter,	 udbydere	 og	 områder	 der	 udsætter	 hinanden	 for	 et	 konkurrencepres,	

hvilket	 i	 sidste	 ende	 udgør	 det	 relevante	 marked.29	 Dette	 er	 en	 metode	 til	 at	 afgrænse,	 hvilke	

potentielle	 konkurrenter	 der	 udgør	 det	 relevante	 marked.	 Tankegangen	 bag	 denne	 test	 er	 at	

undersøge,	 hvorvidt	 det	 vil	 være	 profitabelt	 for	 en	monopolist	 at	 hæve	 prisen.	 Såfremt	 det	 ikke	 er	

profitabelt,	 grundet	 substitution	 til	 andre	 produkter,	 udbydere	 eller	 områder,	 vil	 disse	 udsætte	

hinanden	for	et	konkurrencepres	og	dermed	udgøre	det	samme	marked.	

Da	markedsafgrænsningen	danner	grundlag	for	den	videre	økonomiske	analyse	af	VP	Securities	A/S’s	

markedsposition	over	for	potentielle	konkurrenter,	er	det	afgørende	at	analysen	indledes	med	denne.	

Det	kan	herefter	vurderes,	hvordan	VP	Securities	A/S	står	på	dette	marked.	

	

1.5.2.2	SWOT-analysen	
Formålet	 med	 SWOT-analysen	 er	 at	 vurdere	 VP	 Securities	 A/S’s	 markedsposition	 på	 det	 relevante	

marked,	 som	 er	 defineret	 i	 SSNIP-testen.	 Dette	 gøres	 ved	 at	 identificere	 og	 analysere	 deres	 internt	

stærke	og	svage	sider,	samt	de	eksterne	muligheder	og	trusler	VP	Securities	A/S	står	overfor.	

Begrebet	SWOT	er	en	forkortelse	for	de	elementer	der	indgår	i	analysen.	Analysen	har	sin	styrke	i,	at	

den	tvinger	den	pågældende	virksomheds	ledelse	til	at	foretage	udtrykkelige	overvejelser	vedrørende	

selskabets	stærke	og	svage	sider.30		

S	står	for	Strengths,	som	er	de	interne	forhold	virksomheden	er	god	til	og	udgør	dermed	deres	styrker.	

W,	Weaknesses,	er	de	interne	forhold,	hvor	virksomheden	har	svagheder	i	forhold	til	konkurrenterne.	

S	 og	 W	 udgør	 således	 virksomhedens	 interne	 forhold,	 som	 er	 de	 forhold	 virksomheden	 selv	 har	

kontrol	 over.	O,	Opportunities,	 og	T,	Threats,	 omhandler	de	 eksterne	 forhold.	Der	 er	her	 tale	om	de	

eksterne	muligheder	og	trusler	der	er	i	virksomhedens	omgivelser.31		

Denne	analyse	er	især	fordelagtig	for	en	virksomhed,	når	der	sker	en	udvikling	i	omgivelserne	eller	i	

selve	selskabet,	for	at	undersøge	hvor	selskabet	skal	fokusere,	og	hvordan	den	skal	fokusere.32	Det	er	

derfor	 fundet	 relevant	 at	 foretage	 en	 SWOT-analyse	 for	 VP	 Securities	 A/S,	 da	 de	 netop	 er	 i	 en	

overgangsfase	for	harmonisering	af	EU-regulering,	ved	ikrafttrædelsen	af	lov	om	kapitalmarkeder.	

SWOT-analysen,	 i	kombination	med	SSNIP-testen,	vil	 frembringe	et	billede	af,	hvilket	marked	der	er	

tale	 om	 og	 hvordan	 VP	 Securities	 A/S’s	 position	 er	 på	 dette.	 Konklusionen	 på	 disse	 to	 analyser	 vil	
                                                
29	Motta,	Massimo,	(2004),	Competition	policy:	Theory	and	practice,	side	101-114	
30	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	84	
31	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	84-85	
32	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	83	
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danne	baggrunden	for	den	undersøgelse,	som	skal	foretages	omkring	mulige	adgangsbarrierer	der	er	

for	andre	europæiske	CSD’er,	der	ønsker	at	komme	ind	på	det	relevante	marked.	

	

1.5.2.3	Adgangsbarrierer	
For	 kunne	 fastlægge	 VP	 Securities	 A/S’s	 markedsposition,	 er	 det	 ligeledes	 relevant	 at	 undersøge,	

hvilke	adgangsbarrierer	der	er	for	andre	europæiske	CSD’er,	som	ønsker	at	komme	ind	på	det	danske	

marked.	 Analysen	 af	 adgangsbarrierer	 udspringer	 fra	 Michael	 Porters	 model,	 Porters	 Five	 Forces,	

hvori	 adgangsbarrierer	 udgør	 en	 del	 af	 kategorien	 “Truslen	 fra	 nye	 udbydere”.33	 Truslen	 fra	 nye	

udbydere	 afhænger	 af,	 hvilke	 adgangsbarrierer	 der	 i	 forbindelse	 med	 at	 indtræde	 på	 markedet34,	

hvorfor	det	findes	relevant	at	vurdere	adgangsbarriererne	for	at	kunne	fastlægge	VP	Securities	A/S’s	

markedsposition.	Da	konkurrencesituationen	på	markedet	analyseres,	er	denne	model	naturlig	at	tage	

udgangspunkt	i,	for	at	forklare	teorien	bag	adgangsbarrierer.	

	

1.5.2.4	Ansoffs	vækstmatrice	
Når	 en	 virksomhed	 står	 overfor	 ændringer	 i	 markedet,	 vil	 der	 være	 et	 såkaldt	 strategisk	
planlægningsgab,	 hvor	 vækststrategier	 kan	 benyttes	 til	 at	 styre	 virksomheden	 mod	 den	 ønskede	
omsætning.	 Følgende	 vækststrategier	 kan	 anvendes:	 Intensivering,	 integration	 og	 diversifikation.	 I	
nærværende	afhandling	vil	der	være	fokus	på	vækststrategien	Intensivering,	som	danner	grundlag	for	
Ansoffs	 vækstmatrice.	 Igor	Ansoff	 udviklede	 ideen	 bag	 denne	 strategi,	 hvorefter	matricen	 fremviser	
fire	 vækststrategier	 fordelt	 på	 to	 variabler.	 De	 to	 variabler	 er	 produkt	 og	 marked,	 som	 ligeledes	
opdeles	i	nuværende	marked/produkt	og	nyt	marked/produkt.35		

I	matricen	er	vækst	ved	diversifikation	også	omfattet,	men	denne	indgår	ikke	i	begrebet	intensivering,	
hvilket	betyder	at	opgaven	ikke	vil	behandle	denne	strategi.		

Denne	 afhandling	 vil	 anvende	 Igor	 Ansoffs	 vækstmatrice	 til	 at	 vurdere,	 hvilken	 vækststrategi	 VP	
Securities	A/S	 bør	 vælge,	 for	 at	 opnå	 vækst	 på	markedet.	De	 øvrige	 økonomiske	 analyser	 vil	 danne	
grundlag	for	valget	af	vækststrategi.	

	

1.5.3	Integreret	metode	
Den	 juridiske	og	økonomiske	analyse	 frembringer	en	positivistisk	beskrivelse	af	markedssituationen	

med	 hvert	 sit	 faglige	 perspektiv.	 Den	 opnåede	 forståelse	 for	 markedet,	 ved	 hjælp	 af	 ovenstående	

                                                
33	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	210-215	
34	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	215	
35	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	97-98	
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analyser,	benyttes	i	den	integrerede	analyse.	Den	integrerede	analyse	vil	på	baggrund	af	dette	kunne	

fokusere	 på	 en	 normativ	 analyse,	 hvor	 der	 analyseres,	 hvordan	 retstilstanden	 bør	 være,	 de	 lege	

ferenda.36	 I	 analysen	vil	 der	blive	brugt	 en	 retspolitisk	 tilgang,	 hvorefter	 konkurrencesituationen	på	

det	 danske	 værdipapirhandelsmarked	 vil	 blive	 vurderet,	 i	 form	 af	 et	 entry	 game	med	 en	 potentiel	

europæisk	konkurrent.	Spillet	opstilles	som	et	spiltræ,	der	ved	anvendelse	af	den	deduktive	metode,	

vil	analysere	to	scenarier	–	med	og	uden	CSDR-regulering.	Ved	hjælp	af	 juridiske	og	retsøkonomiske	

argumenter	 vil	 adgangen	 til	markedet	 blive	 analyseret,	 ud	 fra	 disse	 to	 scenarier,	med	henblik	 på	 at	

finde	frem	til,	hvordan	ændringer	i	den	fælles	europæiske	lovgivning	kan	have	en	effekt	på	CSD’ernes	

payoff	og	i	sidste	ende	en	effekt	på	markedsefficiensen.	

Analysen	 vil	 anvende	 spilteori	 til	 at	 kaste	 lys	 over	 effekten	 af	 den	 fælles	 europæiske	 lovgivning	 på	

markedstilstanden,	 hvor	 analysen	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i	 Kaldor-Hicks	 efficiens.	 Spilteorien	 er	 en	

metodik	til	at	studere	situationer	med	indbyrdes	afhængighed.37	

Retsøkonomien	benytter	den	økonomiske	teori	til	at	analysere	de	relevante	retsregler,	samt	hvorvidt	

disse	regler	er	optimale.		

	

1.5.3.1	Spilteori	
I	den	integrerede	analyse	bruges	spilteorien	til	at	opsætte	et	entry	game	for	en	europæisk	konkurrent,	

der	overvejer	at	 indtræde	på	det	danske	marked.	Dette	gøres	med	henblik	på	at	undersøge,	hvordan	

ændringen	 i	 den	 fælles	 europæiske	 lovgivning	 kan	 ændre	 CSD’ernes	 payoff,	 samt	 hvordan	 disse	

ændringer	 påvirker	 aktørernes	 incitamenter.	 Spillet	 viser	 endvidere,	 hvordan	 ændringerne	 i	

incitamenterne	 påvirker	 efficiensen,	 med	 henblik	 på	 at	 opnå	 den	 Kaldor-Hicks	 efficiente	 løsning.	

Metoden	 til	 at	 løse	 spillet	 er	 backward	 induction,	 hvilket	 er	 en	 metode	 til	 at	 vise	 den	 sekventielle	

rationalitet,	 ved	 at	 arbejde	baglæns	 i	 spiltræet	 og	dermed	 identificere	den	optimale	handling	 for	de	

givne	informationssæt.38	

	

1.5.3.2	Efficiens	
Nærværende	afhandling	vil	beskæftige	sig	med	efficiensbegrebet	i	forhold	til	spilteorien.	Som	metode,	

arbejder	 spilteori	med	 nyttebegrebet	 og,	 i	 forlængelse	 heraf,	 efficiens	 begrebet,	 som	 kan	 komme	 til	

                                                
36	Nielsen,	Ruth	&	Tvarnø,	Christina	D.,	(2014),	Retskilder	og	retsteorier,	side	31	
37	Watson,	Joel,	(2013),	Strategy:	An	introduction	to	game	theory,	side	5	
38	Watson,	Joel,	(2013),	Strategy:	An	introduction	to	game	theory,	side	186	
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udtryk	 i	 form	 af	 Pareto-optimalitet	 og/eller	 Kaldor-Hicks	 efficiente	 ligevægte.	 Da	 denne	 afhandling	

anlægger	 et	 utilitaristisk	 samfundsperspektiv,	 vil	 Kaldor-Hicks	 efficience	 være	 det	 naturlige	

udgangspunkt.	 Der	 tages	 udgangspunkt	 i	 Kaldor-Hicks	 kriteriet,	 for	 at	 se	 på	 den	 samfundsmæssige	

nytte.	Dette	gøres	for	at	kunne	vurdere,	hvorvidt	reguleringen	vil	påvirke	en	europæisk	konkurrent	i	

at	indtræde	på	det	danske	marked.	Analysen	vil	dermed	ikke	beskæftige	sig	med	fordelingen	af	nytten	

på	markedet,	men	vurderer	den	aggregerede	nytte	og	hvornår	denne	anses	for	størst.	

	

1.6	Struktur	
Denne	afhandling	er	opdelt	 i	4	afsnit.	Afhandlingens	 første	afsnit	er	 	kapitel	1,	hvor	 indledningen	vil	

give	 en	 kort	 introduktion	 til	 afhandlingens	 emne,	 med	 afsæt	 i	 problemformuleringen.	 Afsnittet	

indeholder	 endvidere	 afhandlingens	 synsvinkel,	 afgrænsning	 samt	 metode	 for	 den	 juridiske,	

økonomiske	og	integrerede	analyse.	

I	 kapitel	 2	 bliver	 “scenen	 sat”,	 med	 en	 beskrivelse	 af,	 værdipapirmarkedet	 for	 at	 give	 en	

baggrundsviden	til	de	senere	analyser.	

Den	juridiske	analyse,	i	kapitel	3,	undersøger	først	den	historiske	udvikling	af	reguleringen,	hvorefter	

gældende	ret	og	adgangen	til	det	danske	marked	vil	blive	analyseret.	

Den	juridiske	analyse	følges	af	den	økonomiske	og	integrerede	analyse	i	kapitel	4.	Først	søges	at	finde,	

hvilket	relevant	marked	problemformuleringen	omhandler,	hvori	de	potentielle	konkurrenter	findes.	

Herefter	 foretages	 en	 SWOT-analyse	 af	 VP	 Securities	 A/S	 med	 efterfølgende	 analyse	 af	 potentielle	

adgangsbarrierer,	 såfremt	 en	 europæisk	CSD	ønsker	 at	 indtræde	på	 det	 danske	marked.	De	nævnte	

økonomiske	analyser	vil	bidrage	til	vurderingen	af,	hvilken	vækststrategi	der	vil	være	optimal	for	VP	

Securities	A/S	 at	 benytte.	De	 økonomiske	 analyser	 vil	 blive	 efterfulgt	 af	 et	 integreret	 afsnit,	 hvor	 et	

entry	game	analyseres.	Det	undersøges,	hvordan	CSDR	kan	påvirke	konkurrencen	på	markedet.		

Afhandlingen	 vil	 afslutningsvis	 indeholde	 en	 samlet	 konklusion,	 som	 vil	 besvare	

problemformuleringen.	
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Kapitel	2	Værdipapirmarkedet	
Formålet	med	nærværende	kapitel	er	at	beskrive	værdipapirmarkedet	for	at	give	en	baggrundsviden	

til	den	senere	analyse.	Fokus	vil	være	på	efterhandelsmarkedet	(også	kaldet	post-trade)	og	dermed	på	

en	værdipapircentrals	 rolle	på	markedet,	herunder	udstedelse	og	 registrering	af	 værdipapirer,	 samt	

værdipapirafvikling.	 Dette	 indebærer	 en	 mere	 teknisk	 beskrivelse	 af,	 hvilke	 aktører	 der	 er	 på	

markedet,	samt	hvordan	værdipapirhandel	foregår	på	efterhandelsmarkedet.	

	

2.1	Aktørerne	på	værdipapirmarkedet	
Værdipapirkedet	 består	 af	 flere	 aktører,	 som	 er	 opdelt	 i	 tre	 hovedgrupper;	 markedets	 primære	

aktører,	infrastrukturen	og	myndighederne.39	

Markedets	primære	aktører	udgør	udstederne	af	værdipapirer,	investorerne	og	værdipapirhandlerne.	

Udstederne	 af	 værdipapirer	 er	 erhvervsvirksomheder,	 realkreditinstitutter,	 investeringsforeninger,	

staten	 mv.	 Investorerne	 kan	 være	 professionelle	 såvel	 som	 private,	 hvor	 deres	 fælles	 formål	 med	

handel	 er,	 et	 ønske	 om	 at	 opnå	 det	 bedst	 mulige	 afkast	 af	 deres	 investerede	 kapital.	

Værdipapirhandlerne	 er	 de	 finansielle	 virksomheder	 -	 pengeinstitutter,	 fondsmæglerselskaber	 og	

realkreditinstitutter	-	der	medvirker	i	forbindelse	med	udstedelse	og	omsætning	af	værdipapirer.40	

Infrastrukturen	 på	 værdipapirmarkedet	 er	 etableret	 for	 at	 servicere	 de	 primære	 aktører,	 med	 det	

formål	at	sikre	udstedelsen	af	og	handlen	med	værdipapirer	kan	finde	sted	på	en	hensigtsmæssig	og	

effektiv	måde.41	Infrastrukturen	på	det	danske	værdipapirmarked	udgøres	af	operatører	af	regulerede	

markeder,	 clearingcentraler	 og	 værdipapircentraler.42	 Operatører	 af	 regulerede	 markeder	 er	

Københavns	 Fondsbørs,	 Nasdaq	 OMX,	 samt	 andre	 alternative	 markedspladser,	 såsom	 First	 North.	

Formålet	 for	 disse	 regulerede	markeder	 er	 at	 sammenføre	 købere	 og	 sælgere	 af	 værdipapirer,	 dvs.	

drive	markedsplads	for	handel	med	værdipapirer.43	Infrastrukturen	på	værdipapirmarkedet	uddybes	

nedenfor,	 da	 fokus	 i	 nærværende	 afhandling	 er	 på	 værdipapircentraler,	 herunder	 udstedelse	 og	

registrering	af	værdipapirer	samt	afvikling	af	disse.		

                                                
39	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	93	
40	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	93	
41	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	93	
shm.	Schaumburg-Müller,	Peer,	(2006),	Børsretlig	Guide	-	en	introduktion	til	Børsretten,	side	29	
42	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	93	
shm.	Schaumburg-Müller,	Peer,	(2006),	Børsretlig	Guide	-	en	introduktion	til	Børsretten,	side	29	
43	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	93	
shm.	Schaumburg-Müller,	Peer,	(2006),	Børsretlig	Guide	-	en	introduktion	til	Børsretten,	side	29	
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Den	sidste	gruppe	af	aktører	på	værdipapirmarkedet	er	myndighederne,	der	har	til	opgave	at	overvåge	

og	 føre	 tilsyn	 med	 markedet	 og	 dets	 øvrige	 aktører.	 Det	 er	 primært	 Finanstilsynet	 der	 har	 den	

markedsovervågende	 og	 tilsynsførende	 funktion,	 hvor	 de	 bl.a.	 påser,	 at	 reglerne	 i	 Lov	 om	

kapitalmarkeder	(herefter	kapitalmarkedsloven)	overholdes.44	Finanstilsynet	er	pålagt	denne	pligt,	jf.	

kapitalmarkedslovens	 §	 212,	 stk.	 1.	 Hertil	 skal	 også	 nævnes	 Fondsrådet,	 som	 har	 til	 opgave	 at	

kontrollere	 at	 de	 selskaber,	 der	 har	 optaget	 værdipapirer	 til	 handel	 på	 regulerede	 markeder,	

overholder	reglerne	om	finansiel	information	i	årsrapporter	mv.45	

Finanstilsynet	 fører	 tilsyn	 med	 VP	 Securities	 A/S	 i	 forhold	 til	 at	 sikre	 kapitalmarkedslovens	

overholdelse.	Hertil	har	Finanstilsynet	og	Nationalbanken	en	samarbejdsaftale,	hvoraf	det	fremgår,	at	

Nationalbanken	 har	 ansvar	 for	 overvågning	 af	 værdipapirafviklingen.	 I	 praksis	 indebærer	

Nationalbankens	 rolle	 at	 vurdere,	 hvorvidt	 VP	 Securities	 A/S’s	 systemer	 lever	 op	 til	 internationale	

standarder	samt	at	sørge	for	at	systemerne	ændres,	såfremt	de	ikke	lever	op	til	standarderne.46	

Figur	 1	 nedenfor	 viser	 infrastrukturen	 og	 aktørernes	 samspil	 ved	 handel	 med	 værdipapirer	 via.	

Københavns	Fondsbørs.	

	

	
Figur	1:	Handel	af	værdipapirer	via.	Københavns	Fondsbørs47	

	

Figur	1	beskriver	således	efterhandelssituationen	med	de	centrale	aktører,	som	er	beskrevet	tidligere	i	

dette	 afsnit.	 Operatøren	 af	 det	 regulerede	marked	 er	 her	Københavns	 Fondsbørs.	 VP	 Securities	A/S	

agerer	både	som	clearingcentral	og	værdipapircentral.	Henholdsvis	sælgers	og	købers	bank	sender	en	

salgs-	eller	købsordre	til	operatøren,	og	sender	derefter	en	besked	til	værdipapircentralen	om,	at	der	

                                                
44	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	93-94	
45	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	94	
46	Danmarks	Nationalbank,	(2012,	marts),	Vurdering	af	VP-afviklingen	-	Efter	ESCB/CESR-anbefalingerne	til	
værdipapirafviklingssystemer,	afsnit	1.2	
47	Kilde:	Egen	tilblivelse	
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er	 en	 handel	 til	 clearing	 og	 afvikling.	 Værdipapircentralen	 clearer	 og	 afvikler	 handlen,	 hvorefter	

værdipapirerne	bliver	 indsat	 eller	 fjernet	på	 slutinvestors	VP-depot.	 Så	 snart	 værdipapirerne	der	 er	

handlet,	og	er	på	det	korrekte	VP-depot	er	der	sket	en	registrering	på	henholdsvis	køber	og	sælgers	

depot.		

	

2.2	Infrastrukturen	på	værdipapirmarkedet	
Som	 nævnt	 ovenfor,	 består	 infrastrukturen	 på	 det	 danske	 værdipapirmarked	 af	 operatører	 af	

regulerede	markeder,	clearingcentraler	og	værdipapircentraler.	I	dette	afsnit	redegøres	for,	hvorledes	

disse	aktører	hænger	sammen	og	herved	udgør	infrastrukturen	på	markedet.	

Værdipapirmarkedet	 kan	 opdeles	 i	 det	 primære	 marked	 og	 det	 sekundære	 marked.	 Det	 primære	

marked	 er	 når	 der	 udstedes	 nye	 værdipapirer.	 Udstedelsen	 af	 værdipapirer	 foregår	 gennem	 en	

værdipapircentral,	 som	beskrevet	nedenfor	 i	afsnit	2.2.3.	Det	sekundære	marked	er,	hvor	 investorer	

handler	med	allerede	udstedte	værdipapirer,	 f.eks.	på	et	aktiemarked.	Handlen	med	en	virksomheds	

aktier	og/eller	obligationer	påvirker	ikke	direkte	den	pågældende	virksomhed,	idet	det	alene	er	ejeren	

af	 aktien/obligationen	 der	 ændres.	 Hver	 gang	 der	 handles	 værdipapirer	 der	 er	 registreret	 i	 en	

værdipapircentral	sker	det	på	det	sekundære	marked.48	

	

2.2.1	Regulerede	markeder	
Som	nævnt	er	formålet	for	de	regulerede	markeder	at	sammenføre	købere	og	sælgere	af	værdipapirer.	

De	regulerede	markeder	driver	en	såkaldt	markedsplads	for	handel	med	værdipapirer.	

Der	 er	 tre	 “typer”	 af	 regulerede	 markeder	 i	 KML:	 et	 reguleret	 marked49,	 en	 multilateral	

handelsfacilitet50,	og	en	organiseret	handelsfacilitet51.	

Københavns	Fondsbørs,	Nasdaq	OMX	er	den	danske	fondsbørs	og	er	omfattet	bestemmelserne	for	et	

reguleret	marked	jf.	ovenfor.	

First	 North,	 der	 drives	 af	 Nasdaq	 OMX,	 er	 organiseret	 som	 en	 multilateral	 handelsfacilitet.52	 First	

North	 er	 en	 alternativ	 markedsplads	 der	 ikke	 er	 underlagt	 reglerne	 for	 “regulerede	 markeder”.	

                                                
48	https://www.invested.dk/guides/hvad-du-skal-vide-om-aktier-introduktion/,	Lokaliseret	d.	30.01.2018	
49	jf.	Kapitalmarkedsloven	§	3,	stk.	1,	nr.	1	
50	jf.	Kapitalmarkedsloven	§	3,	stk.	1,	nr.	3	
51	jf.	Kapitalmarkedsloven	§	3,	stk.	1,	nr.	4	
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Selskaberne	er	underlagt	lempeligere	regelkrav	på	First	North	end	på	Københavns	Fondsbørs	og	andre	

“traditionelle	 børser”.	 First	 North	 tilbyder,	 ligesom	Københavns	 Fondsbørs,	 et	marked	 til	 handel	 og	

distribution	 af	 aktier.	 First	 North	 er	 dog	 til	 unge,	mindre	 og	mellemstore	 vækstvirksomheder,	 som	

endnu	ikke	er	klar	til	at	blive	noteret	på	Københavns	Fondsbørs,	men	som	stadig	ønsker	at	gøre	brug	

af	kapitalmarkedet.53	

En	 organiseret	 handelsfacilitet,	 er	 en	 ny	 børskategori	 som	 introduceres	 og	 implementeres	 i	

kapitalmarkedsloven.	Formålet	er,	at	den	skal	omfatte	alle	typer	af	organiseret	udførelse	og	formidling	

af	 handel,	 der	 ikke	 falder	 ind	 under	 definitionen	 af	 et	 reguleret	 marked	 eller	 en	 multilateral	

handelsfacilitet.54	

Der	 kan	 også	 handles	med	 værdipapirer	 på	 ikke-regulerede	markeder.	 Disse	 kaldes	 OTC-markeder	

(Over	The	Counter),	og	er	normalt	kun	underlagt	de	 regler	markedspladsen	evt.	måtte	have	valgt	at	

pålægge	 sig	 aftalemæssigt	 i	 forhold	 til	 udstederen.55	 I	 bemærkningerne	 til	 lovforslaget56,	 beskrives	

OTC,	som	når	der	handles	uden	om	eksempelvis	regulerede	markeder,	mellem	fysiske	eller	 juridiske	

personer.	

	

2.2.2	Clearingcentral	
Clearing	er	en	opgørelse	af	forpligtelser	og	rettigheder	ved	en	aftalt	udveksling	af	ydelser,	hvad	enten	

dette	sker	i	forbindelse	med	netting57,	eller	for	hver	transaktion	for	sig.58	

Clearing	i	forbindelse	med	handel	af	værdipapirer	er	således	opgørelsen	af	parternes	mellemværende	

og	udvekslingen	af	ydelser,	samt	kontrol	af	at	der	er	dækning	for	handelen.	Clearing	foretages,	efter	at	

parterne	 har	 indgået	 en	 aftale	 om	 køb	 eller	 salg	 af	 værdipapirer.	 Dvs.	 at	 handelen	 gøres	 klar	 til	

afvikling.	

Ved	 afviklingen	 sker	 selve	 udvekslingen	 af	 henholdsvis	 værdipapirer	 på	 værdipapirkonti	 i	 en	

værdipapircentral	og	penge	på	konti	i	Nationalbanken.59	

                                                                                                                                                            
52	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	106	
53	http://www.nasdaqomxnordic.com/omos/omfirstnorth,	Lokaliseret	d.	15.02.2018	
54	Bemærkninger	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	til	§	3,	stk.	1,	nr.	4	
55	Schaumburg-Müller,	Peer	&	Werlauff,	Erik,	(2012),	Børs-	og	kapitalmarkedsret,	side	39	
56	Bemærkninger	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat	
57	Ved	netting	tjekkes	om	de	parter,	der	skal	lave	modydelser	mod	hinanden,	har	andre	ydelser	som	de	kan	sætte	
sammen	til	én.	Der	er	tale	om	en	type	af	modregning.	
58	Jf.	Kapitalmarkedsloven	§	3,	stk.	1,	nr.	25	
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Et	 clearinginstitut	 håndterer	 ovenstående	 clearingproces.	 I	 Danmark	 driver	 VP	 Securities	 A/S	

virksomhed	som	clearingcentral.60	VP	Securities	A/S’s	clearingvirksomhed	hænger	sammen	med	deres	

afviklingsvirksomhed.61	

	

2.2.3	Værdipapircentral	
En	 værdipapircentral,	 ligeledes	 kaldet	 en	 CSD,	 er	 en	 virksomhed	 der	 driver	 et	

værdipapirafviklingssystem	 og	 som	 ligeledes	 tilbyder	 registreringsydelse	 og/eller	 forvaltning	 af	

værdipapirkonti.62	 En	 værdipapircentral	 har	 også	 mulighed	 for	 at	 tilbyde	 en	 række	 accessoriske	

tjenesteydelser.	

En	 værdipapircentrals	 rolle	 er	 at	 tilbyde	 et	 system,	 der	 kan	 opbevare	 værdipapirer	 og	 foretage	

overførsler	mellem	konti.	Hovedformålet	er	at	have	et	centralt	sted	for	opbevaring	af	værdipapirer,	 i	

elektronisk	form,	som	tillader	registreringsfunktionen	at	kunne	håndtere	afviklingstransaktioner.63	

Der	 er	 både	 nationale	 og	 internationale	 værdipapircentraler.	 De	 nationale	 værdipapircentraler	 	 er	

etableret	 i	 ét	 land,	 men	 har	 ofte	 links	 til	 andre	 værdipapircentraler.	 Internationale	

værdipapircentraler	(også	kaldet	ICSD’er)	er	organisationer	som	Euroclear	og	Clearstream,	der	har	et	

internationalt	deltager-kartotek	og	afvikler	internationale	værdipapirer.64	

En	 af	 kerneydelserne	 i	 en	 værdipapircentralen	 er	 den	 første	 registrering	 af	 værdipapirer.	

Registreringen	sker	første	gang	ved	udstedelsen	af	værdipapirerne.	Som	figur	2	nedenfor	viser,	skal	en	

udsteder	 	 bruge	 et	 aktieudstedende	 institut,	 for	 at	 få	 udstedt	 værdipapirer	 gennem	 en	

værdipapircentral.65	 Det	 aktieudstedende	 institut	 kan	 f.eks.	 være	 det	 kontoførende	 institut	 der	 er	

registreret	som	deltager	hos	værdipapircentralen.	

	

                                                                                                                                                            
59	Restelli-Nielsen,	Peter,	(2008),	VP-afviklingen	-	det	danske	system	for	afvikling	af	værdipapirhandler,	
FINANS/INVEST,	vol.	8,	boks	1	
60	Danmarks	Nationalbank,	(2012,	marts),	Vurdering	af	VP-afviklingen	-	Efter	ESCB/CESR-anbefalingerne	til	
værdipapirafviklingssystemer,	afsnit	1.2	
61	Danmarks	Nationalbank,	(2012,	marts),	Vurdering	af	VP-afviklingen	-	Efter	ESCB/CESR-anbefalingerne	til	
værdipapirafviklingssystemer,	afsnit	2.2	
62	Jf.	Kapitalmarkedsloven	§	3,	stk.	1,	nr.	10,	som	henviser	til	definitionen	i	CSDR	artikel	2,	stk.	1,	nr.	1	
63	Loader,	David,	(2014),	Clearing,	Settlement	and	Custody,	side	21	
64	Loader,	David,	(2014),	Clearing,	Settlement	and	Custody,	side	21	
65	Schaumburg-Müller,	Peer	&	Werlauff,	Erik,	(2012),	Børs-	og	kapitalmarkedsret,	side	228	



Side 22 af 106 
 

	
Figur	2:	Flow	for	udstedelsen	af	værdipapirer	og	den	første	registrering66	

	

Ved	udstedelsen	af	værdipapiret,	 indføres	det	 i	et	 register,	hvorefter	VP	Securities	A/S	vil	 registrere	

samtlige	handler	med	dette	værdipapir.	Værdipapiret	vil	blive	registreret	på	slutinvestors	VP-depot.		

	

2.2.3.1	VP	Securities	A/S	
Værdipapircentralen	 i	 Danmark	 blev	 oprettet	 i	 1980	 som	 en	 selvejende	 institution,	 men	 blev	

omdannet	til	aktieselskabet	VP	Securities	A/S	(herefter	VP)	i	år	2000.67	VP	ejes	af	forskellige	aktører	

på	værdipapirmarkedet,	fordelt	således	at	32%	ejes	af	pengeinstitutter	og	fondsmæglerselskaber,	28%	

ejes	 af	 obligationsudstedende	 selskaber,	 24%	 ejes	 af	 Danmarks	 Nationalbank,	 8%	 ejes	 af	

aktieudstedere	og	8%	ejes	af	institutionelle	investorer.68	

VP	 er	 registreringsvirksomhed	 for	 alle	 danske	 børsnoterede	 værdipapirer,	 og	 blev	 oprettet	 med	

henblik	 på	 dematerialisering	 af	 registrering	 og	 afvikling	 af	 børsnoterede	 aktier	 og	 obligationer.	 Ved	

børsreform	II	i	1995	blev	VPs	monopol,	på	at	drive	værdipapircentral,	ophævet.	VP	er	dog	fortsat	den	

eneste	værdipapircentral	i	Danmark.	

En	af	VPs	opgaver	er	at	udstede	og	registrere	værdipapirer.	De	er	således	også	ansvarlige	for	at	tildele	

værdipapirerne	 ISIN-koder69.	 Når	 et	 værdipapirer	 bliver	 udstedt,	 indføres	 det	 i	 VPs	 register,	 der	

danner	grundlag	for	registrering	af	ejerforhold,	rettigheder	mv.,	for	danske	værdipapirer.70	I	og	med	at	

VP	 opbevarer	 værdipapirerne,	 holder	 de	 ligeledes	 styr	 på	 ejerskabet	 over	 de	 værdipapirer,	 der	 er	

registreret	ved	at	føre	værdipapirkonti	for	investorer.	En	sådan	værdipapirkonto	oprettes	normalt	på	

                                                
66	Kilde:	Egen	tilblivelse	
67	Restelli-Nielsen,	Peter,	(2008),	VP-afviklingen	-	det	danske	system	for	afvikling	af	værdipapirhandler,	
FINANS/INVEST,	vol.	8,	side	24	
68	https://www.vp.dk/da-DK/About-VP/Organisation/Group-Structure,	Lokaliseret	d.	01.02.2018	
69	International	Securities	Identification	Numbering	
70	Restelli-Nielsen,	Peter,	(2008),	VP-afviklingen	-	det	danske	system	for	afvikling	af	værdipapirhandler,	
FINANS/INVEST,	vol.	8	
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enkeltinvestorniveau	 og	 administreres	 af	 de	 kontoførende	 institutter,	 som	 bl.a.	 er	 bankerne	 og	

fondsmæglerskaberne,	jf.	afsnit	2.3.2.1.71	

Udover	udstedelse,	 registrering	og	opbevaring	af	 værdipapirer,	 varetager	VP	 ligeledes	 clearingen	og	

afviklingen	af	handler	med	de	værdipapirer,	der	er	registreret	i	VP.72		

	

2.3	Værdipapirafvikling	
Som	 beskrevet	 ovenfor,	 foretages	 handler	med	 værdipapirer	 på	 en	 alternativ	 handelsplatform	 eller	

direkte	mellem	parterne.	Når	parterne	har	aftalt	at	indgå	en	handel	skal	denne	cleares.	Som	sidste	led	i	

værdipapirhandlen	 foretages	 afviklingen.73	 Selve	 transaktionskæden	 for	 værdipapirhandel	 kan	 ses	 i	

figur	3	nedenfor.	

	
Figur	3:	Transaktionskæden	på	værdipapirmarkedet74	

Værdipapirafviklingen	varetages,	som	nævnt	ovenfor,	af	VP.	Selve	værdipapirerne	afvikles	på	konti	 i	

VP	 og	 afviklingen	 af	 penge	 sker	 på	 konti	 i	Nationalbanken.75	 I	 nærværende	 afsnit	 beskrives	 således	

parterne	og	forløbet	for	afviklingen	af	værdipapirer.	

	

2.3.1	Værdipapirafviklingssystem	
Et	værdipapirafviklingssystem	drives	af	en	værdipapircentral	eller	af	en	central	modpart,	også	kaldet	

CCP.76	

                                                
71	Restelli-Nielsen,	Peter,	(2008),	VP-afviklingen	-	det	danske	system	for	afvikling	af	værdipapirhandler,	
FINANS/INVEST,	vol.	8,	boks	1	
72	Restelli-Nielsen,	Peter,	(2008),	VP-afviklingen	-	det	danske	system	for	afvikling	af	værdipapirhandler,	
FINANS/INVEST,	vol.	8,	boks	1	
73	Danmarks	Nationalbank,	(2012,	marts),	Vurderingen	af	VP-afviklingen,	afsnit	2.3	og		Loader,	David,	(2014),	
Clearing,	Settlement	and	Custody,	side	1-2	
74	Kilde:	Egen	tilblivelse	
75		http://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/VP_afvikling/Sider/VP-afviklingen.aspx,	Lokaliseret	d.	
26.01.2018	
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En	central	modpart	(CCP)	er	en	juridisk	person,	der	indgår	som	mellemled	i	værdipapirhandler,	ved	at	

agere	henholdsvis	sælger	eller	køber.77	En	central	modpart	vil	ofte	være	tilknyttet	værdipapircentraler	

i	flere	lande,	hvilket	kan	være	en	fordel	ved	grænseoverskridende	handler,	da	det	kan	medvirke	til	at	

lette	 afviklingen.78	 Samtidig	 medfører	 handel	 gennem	 en	 central	 modpart,	 at	 investorerne	 således	

alene	kender	den	centrale	modpart,	hvor	den	reelle	modpart	vil	være	anonym.	

Værdipapirafviklingssystemer	 kan,	 foruden	 udveksling	 af	 værdipapirer	 mellem	 to	 parter,	 ligeledes	

formidle	 periodiske	 betalinger,	 herunder	 renter,	 afdrag	 og	 udbytte	 fra	 udstedere	 til	 investorer.79	

Nærværende	afhandling	har	alene	fokus	på	udstedelse,	registrering	og	afvikling	af	værdipapirer.	

	

2.3.2	VP-afviklingen		
VP-afviklingen	er	det	danske	værdipapirafviklingssystem,	som	varetages	af		VP.80	

VP-afviklingen	er	et	multilateralt	nettoafviklingssystem81,	hvilket	vil	sige,	at	der	på	faste	tidspunkter	i	

døgnet	 opgøres	 deltagernes	 nettopositioner	 i	 henholdsvis	 værdipapirer	 og	 penge.	 Afviklingen	 af	

værdipapirer	kan	ske	som	bruttoafvikling82,	nettoafvikling83	eller	en	kombination	heraf.	

Et	af	de	centrale	elementer	i	VP-afviklingen	er	den	samtidige	udveksling	af	værdipapirer	mod	penge.	

Dette	 princip	 kaldes	 Delivery	 versus	 Payment	 (herefter	 DvP)	 og	 skal	 sikre,	 at	 en	 part	 i	 en	

værdipapirhandel	ikke	leverer	sin	del	af	handelen,	uden	at	modtage	den	anden	del.	Det	fjerner	således	

den	primære	risiko	ved	afvikling	af	værdipapirhandler.84	

                                                                                                                                                            
76	Jf.	Kapitalmarkedsloven	§	3,	stk.	1,	nr.	31	
77	Jf.	Kapitalmarkedsloven	§	3,	stk.	1,	nr.	11	
78	Danmarks	Nationalbank,	(2005,	juni),	Betalingsformidling	i	Danmark,	boks	3.4	
79	Danmarks	Nationalbank,	(2005,	juni),	Betalingsformidling	i	Danmark,	afsnit	3.5	
80	Danmarks	Nationalbank,	(2005,	juni),	Betalingsformidling	i	Danmark,	afsnit	6.3	
81	http://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/VP_afvikling/Sider/VP-afviklingen.aspx,	Lokaliseret	d.	
26.01.2018	og	Danmarks	Nationalbank,	(2005,	juni),	Betalingsformidling	i	Danmark,	afsnit	6.3	
82	Handlerne	gennemføres	enkeltvis	som	i	et	RTGS-system,	jf.	Danmarks	Nationalbank,	(2005,	juni),	
Betalingsformidling	i	Danmark,	afsnit	3.5.1	
83	Alle	handler	samles	over	en	bestemt	periode	i	såkaldte	afviklingsblokke,	hvor	de	herefter	nettes	bilateralt	eller	
multilateralt,	jf.		Danmarks	Nationalbank,	(2005,	juni),	Betalingsformidling	i	Danmark,	afsnit	3.5.1	
84		http://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/VP_afvikling/Sider/VP-afviklingen.aspx,	Lokaliseret	
d.26.01.2018	
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2.3.2.1	Deltagere	i	VP-afviklingen	
I	VPs	system	kan	deltagere	være	tilsluttet	som	kontoførende	institut,	clearingdeltager	eller	begge	dele.	

Forholdet	mellem	VP	og	deltagerne	er	reguleret	ved	en	tilslutningsaftale	og	en	delaftale,	afhængigt	af	

den	enkelte	deltagers	funktionsområde.85	

Kontoførende	institut	

De	kontoførende	institutter	agerer	som	deltagere	i	VPs	registreringsvirksomhed,	ved	at	oprette	konti	

på	egne	eller	andres	vegne.86	

Et	kontoførende	institut	er	en	finansiel	virksomhed	eller	en	forvalter	af	alternative	investeringsfonde,	

der	 har	 indgået	 en	 aftale	 om	 tilslutning	 til	 en	 værdipapircentral	 med	 henblik	 på	 registrering	 af	

rettigheder	over	fondsaktiver.87	

Dem	 der	 kan	 tilsluttes	 en	 værdipapircentral	 som	 kontoførende	 institut	 er	 bl.a.	 finansielle	

virksomheder,	 der	 har	 tilladelse	 som	 pengeinstitut	 eller	 fondsmæglerselskab.88	 Det	 vil	 således	 ofte	

være	bankerne	eller	storkunder	der	er	registreret	som	kontoførende	institut.	Men	det	kan	også	være	

værdipapircentraler	eller	centralbanker	i	andre	EU	medlemsstater.89	

Det	er	en	betingelse,	at	kontoførende	institutter	indgår	en	tilslutningsaftale	med	en	værdipapircentral	

for	 at	 opnå	 adgang,	 til	 at	 foretage	 indrapportering	 til	 registrering	 i	 den	 pågældende	

værdipapircentral.90		

Clearingdeltager	

Som	clearingdeltager	i	VPs	clearings-	og	afviklingsvirksomhed	kan	deltageren	fungere	som	afviklings-	

og/eller	betalingsansvarlig.91	

Som	 afviklingsansvarlig	 kan	 deltageren	 indrapportere	 handler	 på	 egne	 vegne.	 Hvis	 deltageren	 som	

afviklingsansvarlig	 også	 er	 kontoførende	 kan	 deltageren	 ligeledes	 indrapportere	 handler	 på	 andres	

vegne.92	

                                                
85	Danmarks	Nationalbank,	(2012,	marts),	Vurdering	af	VP-afviklingen	-	Efter	ESCB/CESR-anbefalingerne	til	
værdipapirafviklingssystemer,	afsnit	2.2	
86	Danmarks	Nationalbank,	(2012,	marts),	Vurdering	af	VP-afviklingen	-	Efter	ESCB/CESR-anbefalingerne	til	
værdipapirafviklingssystemer,	afsnit	2.2	
87	Jf.	Kapitalmarkedsloven	§	3,	stk.	1,	nr.	35	
88	Jf.	Kapitalmarkedsloven	§	190,	stk.	1,	nr.	1-9	
89	Jf.	Kapitalmarkedsloven	§	190,	stk.	1,	nr.	6	og	9	
90	Jf.	Kapitalmarkedsloven	§	192,	stk.	1	
91	Danmarks	Nationalbank,	(2012,	marts),	Vurdering	af	VP-afviklingen	-	Efter	ESCB/CESR-anbefalingerne	til	
værdipapirafviklingssystemer,	afsnit	2.2	
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Som	 betalingsansvarlig	 tilsluttes	 deltageren	 som	 primær	 betalingsstiller	 og	 indestår	 således	 for	

betalingen	 i	 forbindelse	 med	 afviklingen.	 Hvis	 deltageren	 som	 afviklingsansvarlig	 ikke	 også	 er	

betalingsansvarlig,	skal	deltageren	tilsluttes	en	primær	betalingsstiller.93	

	

2.3.3	Internationale	betalings-	og	afviklingssystemer	
Som	 led	 i	 internationaliseringen	 af	 værdipapirhandel	 og	 værdipapirafvikling,	 spiller	 internationale	

betalings-	 og	 afviklingssystemer	 en	 væsentlig	 rolle.	 De	 er	 med	 til	 at	 lette	 administrationen	 og	

omkostningerne	ved	de	grænseoverskridende	transaktioner.	

Target	og	Target2	

Target	 er	 et	 fælleseuropæisk	 eurobetalingssystem,	 der	 blev	 lanceret	 i	 1999	 af	 Den	 Europæiske	

Centralbank	 og	 de	 daværende	 15	 EU-landes	 centralbanker.	 Det	 er	 et	 decentralt	 betalingssystem,	

hvorved	 formålet	 er	 at	 gøre	 det	 hurtigt	 og	 sikkert	 at	 gennemføre	 grænseoverskridende	

eurobetalinger.94	Target2	er	den	nye	version	af	Target,	hvor	der	etableres	en	fælles	platform	for	alle	

deltagere.95	 Indtil	 etableringen	 af	 Target2	 skulle	 pengeinstitutter,	 der	 deltog	 i	 flere	

værdipapircentraler	i	forskellige	EU	lande,	oprette	konti	i	samtlige	tilknyttede	centralbanker.96		

Som	deltager	i	Target	skulle	grænseoverskridende	betalinger	ske	ved	en	videreformidling	gennem	en	

særlig	 konto	 hos	 den	 nationale	 centralbank.	 Med	 Target2	 er	 der	 ikke	 længere	 behov	 for	 dette,	 da	

centralbankerne	er	tilsluttet	på	samme	måde	som	de	direkte	deltagere	og	afviklingssystemerne.97	

Target2-Securities	

Target2-Securities	 (herefter	 T2S)98	 er	 et	 fælles	 europæisk	 værdipapirafviklingssystem,	 hvor	

grænseoverskridende	værdipapirhandel	kan	afvikles	lige	så	effektivt	som	nationale	handler.	Systemet	

er	baseret	på	en	fælles	teknisk	infrastruktur,	som	værdipapircentralerne	outsourcer	deres	afvikling	til.	

                                                                                                                                                            
92	Danmarks	Nationalbank,	(2012,	marts),	Vurdering	af	VP-afviklingen	-	Efter	ESCB/CESR-anbefalingerne	til	
værdipapirafviklingssystemer,	afsnit	2.2	
93	Danmarks	Nationalbank,	(2012,	marts),	Vurdering	af	VP-afviklingen	-	Efter	ESCB/CESR-anbefalingerne	til	
værdipapirafviklingssystemer,	afsnit	2.2	
94	Danmarks	Nationalbank,	(2005,	juni),	Betalingsformidling	i	Danmark,	afsnit	8.1	
95	Danmarks	Nationalbank,	(2005,	juni),	Betalingsformidling	i	Danmark,	afsnit	8.2	
96	Munck,	Nikolaj	Hesselholt,	(2009),	Europæisk	betalings-	og	værdipapirafvikling,	FINANS/INVEST,	vol.	1	
97	Danmarks	Nationalbank,	(2005,	juni),	Betalingsformidling	i	Danmark,	boks	8.1	
98	Herefter	T2S	
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Konto-	og	forretningsforhold	for	danske	deltagere	varetages	således	fortsat	af	VP,99	men	med	T2S	er	

det	lettere	for	de	danske	investorer	at	handle	med	europæiske	værdipapirer.	Dette	betyder	ligeledes	

at	 de	 danske	 investorer	 har	 mulighed	 for	 at	 registrere	 og	 opbevare	 deres	 danske	 og	 udenlandske	

værdipapirbeholdninger	samlet	på	en	konto	hos	VP.100	

T2S	blev	introduceret	allerede	i	2008	og	platformen	blev	operationel	i	2015.	Aftalen	om	brugen	af	T2S	

er	underskrevet	af	over	20	værdipapircentraler,	hvoraf	Danmark	er	det	eneste	land	der	ikke	anvender	

euro-valutaen.101	

T2S	 fungerer	 ikke	 som	 en	 værdipapircentral,	 men	 derimod	 som	 en	 afviklingsplatform,	 som	 de	

eksisterende	nationale	værdipapircentraler	kan	anvende.	De	nationale	værdipapircentraler	vil	således	

stadig	virke	som	indgang	for	markedsdeltagerne.102	Formålet	med	implementeringen	af	T2S	er	at	øge	

effektiviteten	 og	 sikkerheden	 i	 afviklingen,	 samt	 at	 fremme	 integrationen	 og	 omsætteligheden	 af	

værdipapirer	på	det	europæiske	kapitalmarked.103	

I	praksis	fungerer	det	således,	at	hver	værdipapircentral	opretter	indbyrdes	forbindelse	igennem	konti	

hos	 hinanden	 -	 såkaldte	 links104.	 Det	 gør	 det	 muligt	 for	 de	 deltagende	 parter	 at	 samle	 alle	 deres	

værdipapirer,	nationale	såvel	som	europæiske,	på	én	konto	hos	én	værdipapircentral.105	

Hver	 værdipapircentral	 opretter	 deres	 deltageres	 konti	 på	 T2S,	 som	 værdipapircentralen	

efterfølgende	selv	står	for	at	vedligeholde.	De	nationale	værdipapircentraler	vil	således	stadig	beholde	

det	 juridiske	 forhold	 til	deres	deltagere,	på	samme	måde	som	værdipapirerne	også	 juridisk	hører	 til	

den	værdipapircentral,	hvorigennem	de	er	udstedt.	

VP	blev	tilsluttet	T2S	med	værdipapirafvikling	i	euro	i	2016,	og	forventer	at	tilslutte	sig	med	
værdipapirafvikling	i	danske	kroner	fra	den	29.	oktober	2018.106		
	 	

                                                
99		http://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/VP_afvikling/Sider/T2S.aspx,	Lokaliseret	d.26.01.2018	
og	Danmarks	Nationalbank,	(2012,	marts),	Vurdering	af	VP-afviklingen	-	Efter	ESCB/CESR-anbefalingerne	til	
værdipapirafviklingssystemer,	afsnit	2.7	
100	Restelli-Nielsen,	Peter,	(2008),	VP-afviklingen	-	det	danske	system	for	afvikling	af	værdipapirhandler,	
FINANS/INVEST,	vol.	8	
101	http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about/html/index.en.html,	Lokaliseret	d.	15.02.2018	
102	Munck,	Nikolaj	Hesselholt,	(2009),	Europæisk	betalings-	og	værdipapirafvikling,	FINANS/INVEST,	vol.	1	
103	Munck,	Nikolaj	Hesselholt,	(2009),	Europæisk	betalings-	og	værdipapirafvikling,	FINANS/INVEST,	vol.	1	
104	Se	afsnit	3.3.2	
105	Munck,	Nikolaj	Hesselholt,	(2009,	januar),	Europæisk	betalings-	og	værdipapirafvikling,	FINANS/INVEST,	vol.	
1	
106	https://www.vp.dk/da-DK/Services/Clearing-Services/Target2Securities,	Lokaliseret	d.28.03.2018	
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Kapitel	3	Reguleringen	af	værdipapirmarkedet	i	
Danmark	
Siden	 den	 første	 regulering	 begyndte	 at	 tage	 form	 i	 slutningen	 af	 1970’erne	 og	 begyndelsen	 af	

1980’erne,	har	kapitalmarkedet	været	igennem	en	række	regulatoriske	ændringer.107	Den	første		store	

ændring	 af	 reguleringen	 på	 kapitalmarkedet	 skete	 ved	 børsreform	 II	 i	 1995,	 hvor	 bl.a	

værdipapirhandelsloven	 blev	 vedtaget.	 Efterfølgende	 er	 der	 sket	 en	 række	 ændringer	 i	

værdipapirhandelsloven,	hvorefter	den	seneste	og	væsentligste	ændring	forelå	med	vedtagelsen	af	lov	

om	 kapitalmarkeder.	 Ud	 over	 ændringer	 i	 den	 nationale	 lovgivning,	 er	 der	 ligeledes	 foretaget	

væsentlige	 regulatoriske	 ændringer	 i	 EU	 med	 vedtagelsen	 af	 Forordning	 om	 forbedring	 af	

værdipapirafviklingen	i	Den	Europæiske	Union	og	om	værdipapircentraler	(CSD-Forordningen).		

Nærværende	kapitel	har	til	formål	at	fastlægge,	hvordan	lovgivningen	på	det	danske	CSD-marked	har	

udviklet	sig	siden	børsreform	II	samt,	hvorfor	denne	udvikling	er	sket.	Dette	gøres	ved	at	se	på,	hvilke	

regulatoriske	 ændringer	 på	 kapitalmarkedet	 der	 har	 haft	 betydning	 for	 værdipapircentraler	 samt,	

hvordan	disse	har	påvirket	konkurrencesituationen	i	Danmark.		

Derudover	vil	gældende	ret	 for	værdipapircentraler	 i	Danmark	blive	 fastlagt,	med	udgangspunkt	 i	at	

udlede,	hvordan	en	værdipapircentral	 fra	en	anden	medlemsstat	 i	EU	kan	komme	ind	på	det	danske	

marked	under	denne	 regulering.	Dette	 gøres	med	henblik	 på	 at	 fastlægge	den	konkurrencemæssige	

situation	for	værdipapircentraler	i	Danmark.	

	

3.1	Den	historiske	udvikling	
I	 nærværende	 afsnit	 analyseres	 udviklingen	 af	 reguleringen	 af	 værdipapircentraler,	 med	 fokus	 på	

hvordan	 denne	 har	 påvirket	 konkurrencesituationen	 for	 disse,	 herunder	 registrering	 og	

værdipapirafvikling	i	Danmark.		

Reguleringen	af	det	danske	kapitalmarked	begyndte	at	tage	form	tilbage	i	slutningen	af	1970’erne	og	

begyndelsen	af	1980’erne.	Den	primære	regulering	bestod	på	daværende	tidspunkt	af	direktiver	mv.	

fra	 EU.108	 I	 1980	 blev	 værdipapircentralloven109	 vedtaget,	 og	 indeholdt	 regler	 om	

Værdipapircentralens	organisation,	virksomhedsudøvelse	mv.,	formueretlige	regler	om	udstedelse	og	

                                                
107	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	26	
108	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	26	
109	Lovbekendtgørelse	nr.	807	af	6.	oktober	1993	(oprindeligt	lov	nr.	179	af	14.	maj	1980	om	en	
værdipapircentral),	som	ophævet	ved	lov	nr.	414	af	26.	juni	1998	§	15,	stk.	2	
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omsætning	af	børsnoterede	aktier,	obligationer	mv.	gennem	registrering	 i	Værdipapircentralen.110	Af	

værdipapircentrallovens	§	8,	fremgik	et	krav	om,	at	rettigheder	over	registrerede	fondsaktiver	skulle	

registreres	 i	 Værdipapircentralen	 for	 at	 opnå	 beskyttelse	 mod	 retsforfølgning	 og	 aftaleerhververe.	

Denne	bestemmelse	gav	Værdipapircentralen	en	monopolstilling	 for	registrering	af	danske	noterede	

værdipapirer.	

Indtil	 1980’erne,	 hvor	 børsreform	 I	 blev	 introduceret,	 foregik	 den	 tekniske	 afvikling	 af	

værdipapirhandlen	 efter	 auktionsprincippet.111	 Efter	 børsreform	 I	 blev	 proceduren	 erstattet	 af	 et	

decentralt	børssystem,	med	en	række	handels-	og	informationssystemer.	Desuden	blev	der	indført	en	

ordning	 med	 elektronisk	 registrering	 af	 udstedelse	 og	 omsætning	 af	 børsnoterede	 aktier	 m.v.	 i	

Værdipapircentralen.	 Dette	 svarede	 til	 den	 procedure	 der	 havde	 været	 gældende	 for	 obligationer	

siden	1983.	Børsreform	I’s	lovpakke	blev	vedtaget	i	1986.112					

	

3.1.1	Udviklingen	af	værdipapirhandelsloven	
I	 slutningen	 af	 1980’erne	 og	 begyndelsen	 af	 1990’erne,	 blev	 værdipapirmarkedet	 og	

værdipapirhandlen	internationaliseret	og	konkurrencen	skærpet,	på	baggrund	af,	at	de	institutionelle	

investorers	 internationale	 handel	 med	 værdipapirer	 voksede.	 På	 baggrund	 af	 disse	 ændringer	 i	

markedsforholdene	 og	 EU’s	 vedtagelse	 af	 investeringsdirektivet	 (93/22/EØF)	 og	

kapitalkravsdirektivet	 (93/6/EØF),	 blev	 der	 i	 1993	 nedsat	 et	 børsudvalg	 med	 det	 formål	 at	 stille	

forslag	børsreform	II.113	Som	følge	af	børsreform	II,	blev	der	 i	1995	bl.a.	vedtaget	 lov	nr.	1072	af	20.	

december	1995	om	værdipapirhandel	mv.,	som	samlede	reguleringen	af	værdipapirmarkedet	i	en	lov.	

Værdipapirhandelsloven	omfattede	således	både	handel,	registrering	samt	clearing	af	værdipapirer.114		

Den	 største	 betydning	 dette	 medførte	 for	 registreringen	 og	 afviklingen	 af	 værdipapirer,	 var	

ophævelsen	 af	 Værdipapircentralens	 monopol	 for	 registrering	 af	 danske	 noterede	 værdipapirer.	

Ligeledes	 blev	 det	 vedtaget,	 at	 registreringsvirksomhed	 fremover	 skulle	 drives	 som	 kommerciel	

virksomhed	i	aktieselskabsform.	Det	samme	galt	for	clearings-	og	afviklingsvirksomhed,	som	ligeledes	

fremover	skulle	drives	i	aktieselskabsform.	Clearing	og	afvikling	var	ikke	tidligere	underkastet	særskilt	

                                                
110	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	28	
111	Schaumburg-Müller,	Peer	&	Werlauff,	Erik,	(2012),	Børs-	og	kapitalmarkedsret,	side	67	
112	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	27	
113	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	29-30	
114	Schaumburg-Müller,	Peer	&	Werlauff,	Erik,	(2012),	Børs-	og	kapitalmarkedsret,	side	68	
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lovgivning,	 og	 hensigten	 med	 den	 foreslåede	 lovgivning	 var,	 at	 mulighederne	 for	 institutionernes	

deltagelse	i	den	internationale	konkurrence	blev	tilgodeset.115	

Da	Værdipapircentralens	monopol	fjernes,	var	det	en	virkning	af,	at	det	ikke	længere	var	foreskrevet	i	

loven,	at	børsnoterede	aktier	skulle	registreres	i	Værdipapircentralen.116	Formålet	med	ophævelsen	af	

bestemmelsen	 i	 værdipapircentralloven	 var	 at	 give	 den	 fornødne	 fleksibilitet,	 til	 at	 indrette	 sig	 i	

forhold	til	markedets	skiftende	behov.	Ved	ligeledes	at	lade	lovforslaget	omfatte	clearing	og	afvikling	

søgtes	det,	 at	 det	danske	værdipapirmarked	 som	helhed	ville	blive	mere	konkurrencedygtigt	på	det	

internationale	marked.117	

For	at	sikre,	at	Danmark	 levede	op	til	den	 internationale	norm	omkring	marginindbetalinger118,	blev	

der	 ved	 lov	 nr.	 414	 af	 26.06.1998	 bl.a.	 foretaget	 ændringer	 i	 nettingreglerne	 i	 VPHL.	 De	 danske	

pengeinstitutter	 fik,	 som	 clearingsdeltagere,	 herved	 mulighed	 for	 at	 tilslutte	 sig	 internationale	

betalings-	og	afviklingssystemer,	der	stillede	krav	i	henhold	til	disse.	Dette	var	med	til	at	sikre	en	god	

infrastruktur	i	Danmark,	som	ligeledes	var	med	til	at	styrke	konkurrencen.119	Værdipapircentralloven	

blev	 ligeledes	 ophævet	 og	 bestemmelserne	 om	 struktur	 og	 ledelse	 for	 værdipapircentraler	 blev	

herefter	overført	til	værdipapirhandelsloven.	

På	baggrund	af	det	øgede	samarbejde	på	tværs	af	landegrænser,	opstod	der	et	stigende	behov	for	mere	

ensartede	 regler	 for	 værdipapircentraler,	 ligesom	 der	 var	 for	 fondsbørser.120	 For	 den	 danske	

værdipapircentral,	 blev	 der	 derfor,	 ved	 lov	 nr.	 1327	 af	 20.12.2000,	 indført	 nye	 regler	 omkring	

indgåelse	 af	 tilslutningsaftaler,	 hvorefter	 værdipapircentralen	 fremover	 skulle	 have	 tilladelse	 fra	

Finanstilsynet,	 ved	 tilslutningsaftaler	 indgået	 med	 ansøgere	 fra	 tredjelande	 eller	 optagelse	 af	

medlemmer	fra	tredjelande	(fjernmedlemsskab).121	

Yderliger	 harmonisering	 og	 færre	 nationale	 regelsæt	 blev	 introduceret	 ved	 implementeringen	 af	

markedsmisbrugsdirektivet122	 og	 prospektdirektivet123	 ved	 lov	 nr.	 1460	 af	 22.12.2004.	

                                                
115	Schaumburg-Müller,	Peer	&	Werlauff,	Erik,	(2012),	Børs-	og	kapitalmarkedsret,	side	72	
116	Schaumburg-Müller,	Peer	&	Werlauff,	Erik,	(2012),	Børs-	og	kapitalmarkedsret,	side	129	
117	Bemærkningerne	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat	
118	Marginindbetalinger	er	sikkerhedsstillelser	for	markedsrisikoen,	hvorved	der	stilles	sikkerhed	for	
kursændringer	i	afviklingsperioden,	Jf.	bemærkningerne	til	lovforslag	1997/2	LFS	40	som	fremsat,	bemærning	til	
nr.	13	
119	Bemærkningerne	til	lovforslag	1997/2	LSF	40	som	fremsat	
120	Bemærkningerne	til	lovforslag	2000/1	LSF	75	som	fremsat	
121	Bemærkningerne	til	lovforslag	2000/1	LSF	75	som	fremsat	
122	Europa-Parlamentets	og	Rådets	direktiv	2003/6/EF	af	28.	januar	2003	om	insiderhandel	og	
kursmanipulation	(markedsmisbrug)	
123	Europa-Parlamentets	og	Rådets	direktiv	2003/71/EF	af	4.	november	2003	om	det	prospekt,	der	skal	
offentliggøres,	når	værdipapirer	udbydes	til	offentligheden	eller	optages	til	handel,	og	om	ændring	af	direktiv	
2001/34/EF	(prospektdirektivet)	
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Direktivernes	 formål	var	at	skabe	en	større	grad	af	harmonisering	af	de	 fælleseuropæiske	regler	om	

markedsmisbrug,	samt	at	skabe	et	mere	effektivt	EU-pas	for	prospekter.124	Disse	ændringer	påvirkede	

registrering	 og	 afvikling	 af	 værdipapirer	 ved,	 at	 tilliden	 til	 de	 europæiske	 markeder	 for	

værdipapirhandel	sikredes	og	grænseoverskridende	handel	med	værdipapirer	blev	gjort	lettere.	Dette	

lovforslag	var	med	til	at	opnå	en	mere	detaljeret	regulering	af	forhold,	der	efter	den	dagældende	VPHL	

alene	 var	 undergivet	 overordnet	 regulering.	 Således	 var	 disse	 ændringer	 med	 at	 skabe	 det	 indre	

marked	 for	 finansielle	 tjenesteydelser.125	 Markedsmisbrugsdirektivet	 blev	 i	 2014	 til	

markedsmisbrugsforordningen126	 og	 fik	 dermed	 direkte	 virkning.	 Tilsvarende	 skete	 i	 2017,	 hvor	

prospektforordningen127	erstattede	prospektdirektivet.		

I	 2005	blev	direktivet	 om	overtagelsestilbud128	 implementeret	 ved	 lov	nr.	604	af	24.06.2005,	med	

det	 formål	 at	 skabe	 en	 fælles	 europæisk	 ramme	 for	 grænseoverskridende	 overtagelsestilbud,	 for	 at	

fremme	integrationen	af	de	europæiske	markeder.129	Der	blev	ved	samme	lov,	som	noget	nyt,	åbnet	op	

for	 muligheden	 for	 at	 etablere	 alternative	 markedspladser	 -	 for	 omsætning	 af	 unoterede	

værdipapirer.130	Etableringen	af	de	alternative	markedspladser,	som	First	North,	i	Danmark	medførte	

flere	 udstedere	 på	 markedet	 og	 dermed	 flere	 papirer	 til	 registrering	 i	 VP,	 og	 mulighed	 for	 flere	

afviklinger.	

Europæisk	indflydelse	skete	regelmæssigt	på	værdipapirmarkedet	og	med	lov	nr.	108	af	07.02.2007	

blev	MiFID-direktivet131	implementeret.	Gennemsigtigheden	på	de	finansielle	markeder	blev	øget	ved	

at	 gennemføre	 en	 grundlæggende	modernisering	 af	 reglerne	 i	 VPHL	 omkring	 de	markeder,	 hvorpå	

værdipapirer	handles.132	Udgangspunktet	for	værdipapirbegrebet	og	opregningen	af	instrumenterne	i	

VPHLs	§	2,	stk.	1,	nr.	1-11	bliver	herefter	den	opregning	der	befinder	sig	 i	MiFID-direktivets	bilag	1,	

afsnit	C.133		

                                                
124	Bemærkningerne	til	lovforslag	2004/1	LSF	13	som	fremsat	
125	Bemærkningerne	til	lovforslag	2004/1	LSF	13	som	fremsat	
126	Europa-Parlamentets	og	Rådets	forordning	(EU)	nr.	596/2014	af	16.	april	2014	om	markedsmisbrug	
(forordningen	om	markedsmisbrug)	og	om	ophævelse	af	Europa-Parlamentets	og	Rådets	direktiv	2003/6/EF	og	
Kommissionens	direktiv	2003/124/EF,	2003/125/EF	og	2004/72/EF	(Markedsmisbrugsforordningen)	
127	Europa-Parlamentets	og	Rådets	forordning	(EU)	2017/1129	af	14.	juni	2017	om	det	prospekt,	der	skal	
offentliggøres,	når	værdipapirer	udbydes	til	offentligheden	eller	optages	til	handel	på	et	reguleret	marked,	og	om	
ophævelse	af	direktiv	2003/71/EF	(prospektforordningen)	
128	Europa-Parlamentets	og	Rådets	direktiv	2004/25/EF	af	21.	april	2004	om	overtagelsestilbud	
129	Lovforslag	2004/2	LSF	155	til	lov	nr	604	af	24/06/2005	
130	Bemærkningerne	til	lovforslag	2004/2	LSF	155	som	fremsat	
131	Europa-Parlamentets	og	Rådets	direktiv	2004/39/EF	af	21.	april	2004	om	markeder	for	finansielle	
instrumenter,	om	ændring	af	Rådets	direktiv	85/611/EØF,	og	93/6/EØF	samt	Europa-Parlamentets	og	Rådets	
direktiv	2000/12/EF	og	om	ophævelse	af	Rådets	direktiv	93/22/EØF	(MiFID)	
132	Bemærkningerne	til	lovforslag	2006/1	LSF	20	som	fremsat	
133	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	76	
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Under	finanskrisen	blev	lov	nr.	1273	af	16.12.2009	vedtaget,	med	henblik	på	at	øge	konkurrencen	på	

værdipapirhandelsområdet.	 Med	 lovændringen	 ønskedes	 en	 billigere	 og	 mere	 effektiv	

grænseoverskridende	 værdipapirhandel,	 hvilket	 skulle	 opnås	 ved	 at	 give	 mulighed	 for	 at	 anvende	

clearingydelser	 leveret	 fra	 udlandet,	 under	 forudsætning	 af,	 at	 clearingcentralerne	 opnåede	

Finanstilsynets	godkendelse.134	Clearing	kunne	herefter	ske	teknisk	forsvarligt	fra	et	hvilket	som	helst	

sted	 i	verden,	og	de	danske	deltagere	ville	 få	muligheden	 for	at	vælge	at	anvende	en	clearingcentral	

med	tilladelse	i	et	andet	land.135		

Ændringsdirektivet136	 til	 finality-direktivet137	 og	 collateral-direktivet138	 blev	 implementeret	 ved	 lov	

nr.	1556	af	21.12.2010.	De	væsentligste	ændringer	af	 finality-direktivet	var,	at	visse	bestemmelser	

om	 clearing	 og	 afvikling	 i	 interoperable	 systemer139	 blev	 samordnet.	 Det	 øgede	 antal	

grænseoverskridende	 betalinger,	 værdipapirhandler	 og	 øvrige	 finansielle	 transaktioner,	 førte	 til	 et	

større	 behov	 for	 fælles	 regler	 om	 sikkerhedsstillelse	 hertil.	 Disse	 regler	 blev	 implementeret	 ved	

collateral-direktivet.	 Inden	 lovændringen	 blev	 der	 ikke	 i	 VPHL	 taget	 stilling	 til	 betalings-	 og	

værdipapirafviklingssystemer	der	arbejder	sammen	på	tværs	af	landegrænser.	

Europa-Parlamentets	 og	 Rådets	 direktiv	 2014/65/EU	 om	 markeder	 for	 finansielle	 instrumenter	

(MiFID	 II)	 og	 Europa-Parlamentets	 og	 Rådets	 forordning	 (EU)	 nr.	 600/2014	 om	 markeder	 for	

finansielle	 instrumenter	 (MiFIR)	blev	vedtaget	 i	2014	og	erstatter	MiFID	 I	 som	blev	ophævet	den	3.	

januar	 2018	 -	 samtidig	 med	 MiFID	 II’s	 ikrafttræden	 i	 form	 af	 implementering	 i	 KML	 og	 MiFIR’s	

ikrafttræden.	

MiFID	 II	 og	 MiFIR	 danner	 tilsammen	 den	 lovgivningsmæssige	 ramme	 for	 de	 krav	 der	 finder	

anvendelse	på	investeringsselskaber,	regulerede	markeder,	udbydere	af	dataindberetningstjenester	og	

tredjelandsselskaber,	der	yder	investeringsservice	eller	udfører	investeringsaktiviteter	i	Unionen.140	

                                                
134	Bemærkningerne	til	lovforslag	2009/1	LSF	11	som	fremsat	
135	Bemærkningerne	til	lovforslag	2009/1	LSF	11	som	fremsat	
136	Europa-Parlamentets	og	Rådets	direktiv	2009/44/EF	af	6.	maj	2009	om	ændring	af	direktiv	98/26/EF	om	
endelig	afregning	i	betalingssystemer	og	værdipapirafviklingssystemer	og	direktiv	2002/47/EF	om	aftaler	om	
finansiel	sikkerhedsstillelse	for	så	vidt	angår	forbundne	systemer	og	gældsfordringer		
137	Europa-Parlamentets	og	Rådets	direktiv	98/26/EF	af	19.	maj	1998	om	endelig	afregning	i	betalingssystemer	
og	værdipapirafviklingssystemer	
138	Europa-Parlamentets	og	Rådets	direktiv	2002/47/EF	af	6.	Juni	2002	om	aftaler	om	finansiel	
sikkerhedsstillelse	
139	Ved	interoperable	systemer	forstås	to	eller	flere	systemer,	der	har	indgået	en	indbyrdes	aftale	om,	at	
transaktioner	cleares,	cleares	og	afvikles	eller	afvikles	på	tværs	af	systemerne,	jf.	VPHL	§	50,	stk.	4.	Interoperable	
systemer	er	systemer,	der	afvikler	betalinger	og	værdipapirhandler	på	tværs	af	flere	systemer	og	i	mange	
tilfælde	også	på	tværs	af	landegrænser.	
140	Europa-Parlamentets	og	Rådets	direktiv	2014/65/EU	om	markeder	for	finansielle	instrumenter	(MiFID	II),	
præamblen	nr.	7	
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MiFID	 II	 er	 implementeret	 i	 KML	 og	 MiFIR	 forordningen	 finder	 direkte	 anvendelse	 i	 EUs	

medlemsstater.	MiFID	II	og	MiFIR	indeholder	ingen	direkte	regulering	af	værdipapircentraler,	men	har	

en	 indirekte	 effekt	 på	 værdipapircentraler,	 da	 de	 indeholder	 regulering	 af	 finansielle	 instrumenter,	

som	er	registreret	i	værdipapircentraler.	

CSD-forordningen141	(herefter	CSDR)	trådte	i	kraft	den	17.	september	2014.	Formålet	med	denne	var	

at	oprette	et	integreret	marked	for	værdipapirafvikling,	hvor	der	ikke	blev	skelnet	mellem	nationale	og	

grænseoverskridende	 værdipapirtransaktioner.142	 For	 at	 opnå	 dette	 sås	 det	 nødvendigt	 at	 indføre	

ensartede	 forpligtelser	 vedrørende	 visse	 aspekter	 af	 afviklingsprocessen	 og	 -disciplinen	 samt	 at	

fastlægge	 en	 række	 fælles	 krav	 for	 værdipapircentraler,	 der	 driver	 værdipapirafviklingssystemer.143	

CSDR	vil	blive	beskrevet	yderligere	i	afsnit	3.2.	

Dette	skulle	bl.a.	ske	ved,	at	det	blev	obligatorisk	at	værdipapirer	enten	skulle	 immobiliseres144	eller	

udstedes	 som	 dematerialiserede	 værdipapirer,	 samt	 at	 harmonisere	 afviklingsperioden	 for	

værdipapirtransaktioner	 i	 EU,	 således	 at	 perioden	 fastsættes	 til	 to	 dage	 efter	 handelsdagen	 (T+2).	

Forordningen	fastsatte	endvidere	et	fælles	europæisk	regelsæt	for	værdipapircentraler,	hvorefter	der	

blev	indført	et	såkaldt	europæisk	pas	for	værdipapircentraler.	Dette	indebærer,	at	en	tilladelse	fra	en	

kompetent	 myndighed	 i	 en	 EU-medlemsstat,	 giver	 adgang	 for	 en	 værdipapircentral	 til	 at	 udøve	

virksomhed	 inden	 for	 hele	 EU	 og	 ikke	 primært	 i	 den	 respektive	medlemsstat.	 En	 tilladelse	 som	 en	

værdipapircentral	allerede	har	opnået	 i	medfør	af	nationale	regler,	vil	 fortsat	være	gyldig,	 indtil	den	

pågældende	 værdipapircentral	 opnår	 tilladelse	 i	 henhold	 til	 de	 nye	 regler,	 der	 fremgår	 af	 CSD-

forordningen.	 Trods	 ikrafttrædelsesdatoen	 i	 2014,	 skulle	 en	 implementeringsstandard	 (en	 såkaldt	

Implementeringsmæssig	 tekniske	 standard,	 forkortet	 ITS)	 først	 fastlægges,	 før	 de	 fleste	 af	 kravene	

under	CSDR	ville	få	virkning.145		

Disse	 nye	 regler	 for	 værdipapircentraler,	 giver	 som	 udgangspunkt	 fri	 adgang	 for	 udstedelse	 af	

værdipapirer	i	en	hvilken	som	helst	værdipapircentral	i	EU,	og	er	dermed	et	vigtigt	omdrejningspunkt	

for	konkurrencen	for	værdipapircentraler	i	europa.	

                                                
141	Europa-Parlamentets	og	Rådets	forordning	(EU)	nr.	909/2014	af	23.	juli	2014	om	forbedring	af	
værdipapirafviklingen	i	Den	Europæiske	Union	og	om	værdipapircentraler	samt	om	ændring	af	direktiv	
98/26/EF	og	2014/65/EU	samt	forordning	(EU)	nr.	236/2012	
142	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	4	+	76	
143	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	5	+	76	
144	Immobilisering	af	værdipapirer,	er	værdipapirer	der	er	udstedt	fysisk	men	som	også	bliver	gjort	elektronisk	
tilgængelige.	
145	European	Securities	and	Markets	Authority,	(2018,	februar),	Questions	and	Answers	-	Implementation	of	the	
Regulation	(EU)	No	909/2014	on	improving	securities	settlement	in	the	EU	and	on	central	securities	depositories		
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Med	lov	nr.	1490	af	23.12.2014	ophæves	reglerne	om	tilladelse	til	og	tilsyn	med	drift	af	virksomhed	

som	clearingcentral	og	værdipapircentral	i	VPHL,	for	at	sikre	at	Danmark	lever	op	til	sine	forpligtelser	

efter	 CSDR.146	Med	 lovforslaget	 fastsættes	 regler,	 der	 skal	 sikre	 overholdelsen	 af	 forordningen,	 som	

fremadrettet	 finder	anvendelse	på	området.	De	nationale	 regler,	der	 regulerer	 tilladelsen	 til	at	drive	

virksomhed	som	CSD,	vil	dog	fortsat	gælde,	indtil	den	pågældende	værdipapircentral	har	fået	tilladelse	

i	henhold	til	CSDR.147	

Den	 15.	 marts	 2017	 blev	 L	 155	 Forslag	 til	 lov	 om	 kapitalmarkeder	 fremsat.	 Det	 fremgår	 af	

fremsættelsestalen,	 at	 der	 er	 tale	 om	 det	 mest	 betydningsfulde	 reguleringsinitiativ	 inden	 for	

kapitalmarkedsområdet	siden	gennemførelsen	af	børsreform	II.		

Det	 blev	 fundet	 relevant	 at	 revurdere	 hele	 VPHL	 og	 dermed	 udarbejde	 en	 ny	 hovedlov,	 som	 skulle	

erstatte	 VPHL.	 Revurderingen	 skulle	 sikre	 at	 reglerne	 fortsat	 	 er	 anvendelige,	 tidssvarende	 og	

sammenhængende.	 Ligeledes	 skulle	 overflødig	 regulering	 fjernes.148	 Kapitalmarkedsloven	 blev	

vedtaget	ved	3.	behandling	den	30.	maj	2017	og	trådte	i	kraft	den	3.	januar	2018.	Kapitalmarkedsloven	

vil	blive	analyseret	nærmere	i	næste	afsnit	i	kombination	med	CSDR.		

	

3.1.2	Delkonklusion	
I	løbet	af	de	seneste	30	år,	er	der	blevet	vedtaget	en	række	EU-direktiver	som	er	blevet	implementeret	

i	dansk	lovgivning,	hvilket	har	medført	en	række	ændringer	i	VPHL.	Disse	direktiver	er	blevet	vedtaget	

på	baggrund	af	den	stigende	 internationalisering	af	værdipapirhandel	samt	skærpet	konkurrence	på	

det	 internationale	 værdipapirhandelsmarked.	 Denne	 stigende	 internationalisering	 har	 medført	 et	

behov	 for	en	reguleringsmæssig	udvikling	der	har	 fulgt	denne.	Det	har	hele	 tiden	været	et	ønske	 fra	

lovgivers	side	at	skabe	et	internationalt	værdipapirhandelsmarked	med	mulighed	for	konkurrence.	

Med	vedtagelsen	af	CSDR	blev	der	etableret	et	fælles	europæisk	regelsæt	for	værdipapircentraler.	Som	

følge	heraf	skulle	VPHL	igennem	en	større	revurdering	hvilket	medførte	en	af	de	største	ændringer	i	

den	nationale	lovgivning	for	værdipapirhandel,	siden	børsreform	II.	Den	nye	Lov	om	kapitalmarkeder	

blev	herved	vedtaget	og	erstattede	VPHL.		

Værdipapircentraler	 har	 således	 gået	 fra	 en	 monopollignende	 tilstand	 på	 det	 danske	 marked	 til	 et	

konkurrencepræget	internationaliseret	marked,	med	et	ønske	om	grænseoverskridende	aktivitet.		

                                                
146	Hansen,	Jesper	Lau,	(2017),	Værdipapirhandelsloven	med	kommentarer	-	Bind	1:	Loven,	side	66	
147	Bemærkningerne	til	lovforslag	2014/1	LSF	73	som	fremsat,	afsnit	2.6.2.	og	2.6.3	
148	Bemærkningerne	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	afsnit	1	
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3.2	Gældende	ret	
Som	 beskrevet	 i	 ovenstående	 afsnit	 har	 værdipapirhandelsmarkedet	 i	 Danmark	 siden	 1995,	 været	

igennem	en	række	regulatoriske	ændringer.	Den	3.	januar	2018	trådte	Lov	om	kapitalmarkeder	i	kraft,	

og	er	det	mest	betydningsfulde	reguleringsinitiativ	på	kapitalmarkedsområdet	siden	børsreform	II.149	

Nærværende	 afsnit	 har	 således	 til	 formål,	 at	 fastlægge	 gældende	 ret	 for	 værdipapircentraler	 i	

Danmark,	herunder	hvilke	betingelser	der	skal	opfyldes	for	at	drive	værdipapircentral-virksomhed.	

Ved	 ikrafttrædelsen	 af	 kapitalmarkedsloven	 ophæves	 VPHL,	 jf.	 KML	 §	 258,	 stk.	 2,	 hvorefter	 KML	

således	er	gældende	for	aktører	og	adfærd	på	kapitalmarkederne,	jf.	KML	§	1,	stk.	1.	

CSD-forordningen	 blev	 vedtaget	 tilbage	 i	 2014	 og	 fastsætter	 fælleseuropæiske	 krav	 til	 afvikling	 af	

finansielle	instrumenter,	samt	regler	om	værdipapircentralers	organisation	og	ledelse,	jf.	CSDR	art.	1,	

stk.	 1.	 CSD-forordningen	 finder	 således	 anvendelse	 på	 afvikling	 af	 alle	 finansielle	 instrumenter	 og	

værdipapircentral-aktiviteter,	medmindre	andet	følger	af	forordningen,	jf.	CSDR	art.	1,	stk.	2.		

Reguleringen	 af	 værdipapircentraler	 i	 Danmark	 udgøres	 herved	 af	 kapitalmarkedsloven	 og	 CSD-

forordningen.	

	

3.2.1	Formålet	med	CSD-forordningen	og	kapitalmarkedsloven	

3.2.1.1	Formålet	med	CSD-forordningen	

Europa-parlamentets	 og	 Rådets	 Forordning	 nr.	 909/2014	 af	 23.	 juli	 2014	 om	 forbedring	 af	

værdipapirafviklingen	 i	 Den	 Europæiske	 Union	 og	 om	 værdipapircentraler	 (herefter	 CSDR),	 blev	

vedtaget	med	det	formål	at	fastsætte	ensartede	krav	for	afvikling	samt	for	værdipapircentraler.150	

Baggrunden	 for	 at	 fastsætte	 ensartede	krav	 for	 afvikling,	 skyldes	 at	 værdipapirafviklingssystemerne	

har	en	nøgleposition	i	afviklingen	og	således	har	en	systemisk	betydning	for	værdipapirmarkedernes	

funktionsmåde.	 Værdipapirafviklingssystemerne	 er	 ligeledes	 et	 vigtigt	 redskab	 til	 at	 sikre	

værdipapirudstedernes	integritet	og	bidrager	i	høj	grad	til	at	bevare	investor	tilliden.151	

Det	sås	nødvendigt	at	indføre	ensartede	forpligtelser	for	markedsdeltagerne	vedrørende	visse	dele	af	

afviklingsprocessen,	med	en	forordning,	samt	at	fastlægge	en	række	krav	for	værdipapircentraler	der	

                                                
149	Bemærkningerne	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	afsnit	1	
150	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	76	
151	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	2	
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driver	 værdipapirafviklingssystemer,	 da	 det	 hermed	 kunne	 sikres	 at	 markedsdeltagerne	 blev	

underkastet	 identiske	umiddelbart	gældende	forpligtelser,	standarder	og	regler.	Ved	at	udarbejde	en	

forordning	 sikredes	 ligeledes,	 at	 der	 ikke	 blev	 indført	 uensartede	 nationale	 regler	 som	 følge	 af	

vedtagelsen	af	et	direktiv.	Forordningen	skulle	således	øge	sikkerheden	og	effektiviteten	af	afviklingen	

i	 europa,	 samt	 mindske	 den	 regelkompleksitet	 som	 forskellige	 nationale	 regler	 skaber	 for	

markedsaktører	 og	 værdipapircentraler.	 Derudover	 skulle	 en	 forordning	 med	 identiske	 krav	 til	

værdipapircentraler	medvirke	til	at	fjerne	konkurrenceforvridninger.152	

Det	sås	endvidere	som	en	forudsætning	for	at	det	indre	marked	kunne	fungere	hensigtsmæssigt,	at	der	

blev	oprettet	et	 indre	marked	for	værdipapirafvikling,	hvor	der	 ikke	skulle	skelnes	mellem	nationale	

og	 grænseoverskridende	 værdipapirhandler.	 Afviklingsmarkederne	 i	 Europa	 var	 på	 daværende	

tidspunkt	opsplittede	på	tværs	af	de	nationale	grænser,	og	grænseoverskridende	afviklinger	var	mere	

bekostelige	 end	 nationale	 afviklinger,	 grundet	 de	 forskellige	 nationale	 regler	 for	 afvikling	 og	

værdipapircentraler	 samt	 den	 begrænsede	 konkurrence	 mellem	 værdipapircentralerne.	

Konkurrencen	 mellem	 værdipapircentraler	 skulle	 fremmes	 for	 at	 give	 deltagerne	 på	 markedet	 en	

mulighed	 for	 at	 vælge	 udbyder,	 og	 dermed	 mindske	 afhængigheden	 af	 bestemte	

infrastrukturudbydere.	 Formålet	 med	 at	 fastsætte	 identiske	 forpligtelser,	 var	 således	 at	 undgå	 den	

negative	 indflydelse	 på	 sikkerheden,	 effektiviteten	 og	 konkurrencen,	 som	 det	 ansås	 at	 uensartede	

foranstaltninger	på	nationalt	plan	ville	skabe.153	

	

3.2.1.2	Formålet	med	kapitalmarkedsloven	
Formålet	 med	 VPHL	 var,	 som	 nævnt	 i	 afsnit	 3.1.1,	 at	 samle	 reguleringen	 af	 værdipapirhandel	 i	 én	

samlet	 lov.	Der	er	dog,	 siden	værdipapirhandelsloven	blev	vedtaget	 i	1995,	 sket	ændringer	 til	 loven	

hvert	år,	og	nogle	år	 flere	gange.	 I	de	20	år	hvor	værdipapirhandelsloven	har	haft	virkning,	er	 loven	

ændret	 58	 gange,	 hvorfor	 det	 fandtes	 nødvendigt	 at	 udarbejde	 en	 ny	 hovedlov	 -	 lov	 om	

kapitalmarkeder	-	der	således	skal	erstatte	VPHL154	

Formålet	 med	 kapitalmarkedsloven	 er	 således	 at	 sikre	 at	 reguleringen	 af	 kapitalmarkedet	 er	

anvendelig,	 tidssvarende	 og	 sammenhængende.	 Derudover	 skal	 kapitalmarkedsloven	 skabe	 en	 øget	

                                                
152	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	5	
153	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	4	
154	Hansen,	Jesper	Lau,	(2017),	Værdipapirhandelsloven	med	kommentarer	-	Bind	2:	Kommentaren,	Forord	
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gennemsigtighed	på	kapitalmarkederne	og	en	stærkere	regulering	af	markedsaktørerne.	Dette	er	med	

henblik	på	at	skabe	velfungerende	markeder	og	en	øget	konkurrence	mellem	aktørerne.155	

Kapitalmarkedsloven	 gennemfører	 de	 områder	 af	 MiFID	 II,	 der	 tidligere	 var	 reguleret	 i	

værdipapirhandelsloven.	 Loven	 har	 dog	 også	 til	 formål	 at	 gennemføre	 de	 lovændringer	 der	 er	

nødvendige	 for	 anvendelsen	 af	 MiFIR.156	 MiFID	 II	 og	 MiFIR	 bygger	 videre	 på	 MiFID	 I,	 da	

markedsforholdene	har	ændret	sig	væsentligt	siden	vedtagelsen	i	2004.157	

De	 aktiviteter	 en	 værdipapircentral	 udøver	 i	 relation	 til	 drift	 af	 et	 værdipapirafviklingssystem	 er	

reguleret	i	finalitydirektivet	og	skal	med	vedtagelsen	af	KML	fortsat	være	reguleret	heri.158	

	

3.2.2	Definitionen	på	en	værdipapircentral	(CSD),	registrering	og	afvikling	
Nærværende	 afsnit	 har	 til	 formål	 at	 definere	 en	 værdipapircentral,	 i	 overensstemmelse	 med	

bestemmelserne	i	KML	og	CSDR,	da	denne	definition	er	central	for	den	videre	analyse	af	gældende	ret	

for	 værdipapircentraler.	 Derudover	 defineres,	 hvad	 der	 forstås	 ved	 registrering	 og	 afvikling	 af	

værdipapirer,	som	ligeledes	er	centrale	begreber	i	den	videre	analyse.	

	

3.2.2.1	Definition	af	en	værdipapircentral	(CSD)	
En	værdipapircentral	(herefter	CSD)	defineres	i	CSDRs	art.	2,	stk.	1,	nr.	1	som	følgende:		

“en	juridisk	person,	som	driver	et	værdipapirafviklingssystem	omhandlet	i	bilagets	afsnit	A,	punkt	

3,	og	som	leverer	mindst	en	anden	af	de	kerneydelse,	der	er	opført	i	bilagets	afsnit	A”159	

Definitionen	 af	 en	 CSD	 uddybes	 således	 i	 det	 nævnte	 bilags	 afsnit	 A,	 hvor	 CSD’ers	 kerneydelser	

defineres	som:	

1. Første	registrering	af	værdipapirer	i	et	elektronisk	bogføringssystem	(“registreringsydelse”)	

2. Ydelse	og	forvaltning	af	værdipapirkonti	på	øverste	niveau	(“central	forvaltningsydelse”)	

3. Drift	af	et	værdipapirafviklingssystem	(“afviklingsydelse”)	

                                                
155	Bemærkningerne	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	afsnit	1	og	2	
156	Bemærkningerne	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	afsnit	1	og	2	
157	Bemærkningerne	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	afsnit	1	
158	Bemærkningerne	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	afsnit	3.17.3	
159	jf.	CSDR,	art.	2,	stk.	1,	nr.	1	
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Derudover	fremgår	der,	af	bilagets	afsnit	B,	en	række	af	CSD’ers	accessoriske	tjenesteydelser,	som	er	

med	til	at	forbedre	værdipapirmarkedets	sikkerhed,	effektivitet	og	gennemsigtighed.	

For	definitionen	på	en	CSD	henviser	KML	§	3,	stk.	1,	nr.	10,	til	definitionen	i	art.	2,	stk.	1,	nr.	1,	i	CSDR.	

I	VPHL	blev	en	CSD	defineret	som	et	aktieselskab	der	driver	registreringsvirksomhed160,	hvorefter	en	

registreringsvirksomhed	 bestod	 i	 at	 udstede	 fondsaktiver	 gennem	 en	 CSD	 samt	 indskrive	

rettighederne	over	fondsaktiverne	i	et	register	hos	CSD’en.161	

	

3.2.2.2	Registrering	af	værdipapirer	
Når	 værdipapirer	 udstedes	 sker	 den	 første	 registrering.	 Registrering	 af	 værdipapirer	 er	 en	 af	

CSD’ernes	kerneydelser,	jf.	KML	§	3,	stk.	1,	nr.	10	med	henvisning	til	CSDR	art.	2,	stk.	1,	nr.	1.	

Med	ikrafttrædelsen	af	CSDR,	er	der	foretaget	et	skridt	i	retningen	af	en	effektivisering	af	afviklingen	

ved,	 at	 registreringen	 skal	 foretages	 i	 elektronisk	 form,	 jf.	 CSDR	 art.	 3.	 Dette	 sikrer	 ligeledes	

integriteten	ved	udstedelse.162		

Af	sikkerhedsmæssige	årsager	fandtes	det	relevant	at	stille	krav	til,	at	værdipapirer	der	handles	på	et	

reguleret	marked	skal	registreres	elektronisk	i	en	CSD.	Den	elektroniske	registrering	foretages	for	at	

sikre,	at	sådanne	værdipapirer	afvikles	i	et	værdipapirafviklingssystem.		

Kravet	om,	at	danske	aktier	og	obligationer	mv.	skulle	udstedes	gennem	VP,	hvis	værdipapiret	skulle	

optages	til	notering	på	en	dansk	fondsbørs,	blev	allerede	ophævet	i	VPHL,	hvorefter	det	blev	muligt	at	

udstede	 værdipapirerne	 i	 en	 udenlandsk	 registreringscentral.	 Langt	 de	 fleste	 danske	 børsnoterede	

værdipapirer	 ville	 dog	 stadig	 blive	 udstedt	 gennem	 den	 danske	 CSD,	 VP.163	 Registrering	 af	

fondsaktiver,	i	en	CSD,	udgør	indskrivning	af	rettighederne	over	disse,	hvilket	betød	at	registreringen	i	

en	CSD	udgjorde	sikringsakten.164		

Efter	at	KML	erstattede	VPHL,	er	det	blevet	et	reguleret	krav	i	KML,	at	rettigheder	over	fondsaktiver	

skal	registreres	i	en	CSD	for	at	opnå	beskyttelse,	jf.	KML	§	184.	Uden	denne	sikringsakt	opnås	der	ikke	

beskyttelse	mod	aftaler	der	 indgås	om	 fondsaktiverne	 samt	 retsforfølgning,	 jf.	KML	§	184,	hvorefter	

retsvirkningen	regnes	fra	den	endelig	registrering	i	CSD’en.		

                                                
160	jf.	Værdipapirhandelsloven	§	7,	stk.	1	
161	Schaumburg-Müller,	Peer	&	Werlauff,	Erik,	(2012),	Børs-	og	kapitalmarkedsret,	side	130	
162	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	11	
163	Schaumburg-Müller,	Peer	&	Werlauff,	Erik,	(2012),	Børs-	og	kapitalmarkedsret,	side	228	
164	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,		side	140-
142	
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Registrering	af	rettighederne	over	fondsaktiver	kan	ske	via	et	kontoførende	institut.	Det	kontoførende	

institut	skal	dog	først	indgå	en	tilslutningsaftale	med	CSD’en	for	at	få	adgang	og	herefter	være	i	stand	

til	at	registrere.165	Det	er	ligeledes	blevet	et	krav	for	CSD’er,	at	alle	registreringer	på	CSD’ens	registre	

skal	opbevares	i	en	periode	på	mindst	10	år,	jf.	CSDR	art.	29.	Dette	opbevaringskrav	skal	sørge	for	at	

den	kompetente	myndighed	kan	føre	effektivt	tilsyn	med	CSD’en	og	dennes	aktiviteter.166				

	

3.2.2.3	Afvikling	af	værdipapirer	
Med	CSDR	er	der	blevet	 fastsat	 fælles	 europæiske	 regler	 om	afvikling	 af	 finansielle	 instrumenter,	 jf.	
CSDR	art.	1,	stk.	1.		

Det	 fremgår,	at	en	CSD	mindst	bør	drive	et	værdipapirafviklingssystem	i	kombination	med	en	anden	
kerneydelse.167	Afvikling	af	værdipapirer	er	ligeledes	en	af	de	kerneydelser,	som	VP	har	fået	meddelt	
tilladelse	til	at	yde.	

Afvikling	

I	CSDRs	art.	2,	stk.	1,	nr.	7,	defineres	afvikling	som	en	værdipapirtransaktions	afslutning,	uanset	hvor	

den	 gennemføres,	 med	 det	 formål	 at	 parternes	 forpligtelser	 opfyldes	 vedrørende	 den	 pågældende	

transaktion	ved	at	overføre	kontanter	eller	værdipapirer	(eller	begge).	

Afvikling	 defineres	 i	 KML	 §	 3,	 stk.	 1,	 nr.	 26,	 som	 udveksling	 af	 ydelser	 til	 opfyldelse	 af	 parternes	

forpligtelser.	 Af	 bemærkningerne	 til	 lovforslaget	 fremgår	 det,	 at	 afviklingen	 omfatter	 selve	

udvekslingen	af	ydelser,	som	ofte	er	finansielle	instrumenter	der	udveksles	mod	penge.	Som	eksempel	

kan	nævnes	den	aktivitet	der	finder	sted	i	en	CSD	når	et	værdipapir	handles.168	Denne	definition	er	en	

ordret	videreførelse	af	definitionen	på	afvikling	i	VPHL	§	50,	stk.	2.	

Oprettelsen	af	et	integreret	marked	for	værdipapirafvikling,	hvor	der	ikke	skelnes	mellem	nationale	og	

grænseoverskridende	værdipapirtransaktioner	vil	være	en	forudsætning	for,	at	det	indre	marked	kan	

fungere	hensigtsmæssigt.169	T2S	er	den	europæiske	afviklingsplatform,	som	netop	er	med	til	at	skabe	

dette	indre	marked	for	afvikling.		

Værdipapirafviklingssystem	

                                                
165	Kapitalmarkedsloven	§	3,	stk.	1,	nr.	35	
166	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	55	
167	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	26	
168	Bemærkningerne	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	bemærkning	til	§	3,	stk.	1,	nr.	26	
169	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	4	
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I	CSDR	er	et	værdipapirafviklingssystem	defineret,	som	et	system	der	er	omfattet	af	finalitydirektivets	

art.	 2,	 litra	 a,	 1.	 -	 3.	 led,	 men	 som	 ikke	 drives	 af	 en	 CCP,	 hvis	 virksomheden	 består	 i	 at	 udføre	

overførelsesordre.	 I	 finalitydirektivets	 art.	 2,	 litra	 a,	 1-3.	 led	 fremgår	 det	 at	 et	 system	 er	 et	 formelt	

arrangement	mellem	tre	eller	flere	deltagere,	som	er	underlagt	lovgivningen	i	en	medlemsstat	valgt	af	

deltagerne	og	som	er	betegnet	som	et	system,	hvilken	er	anmeldt	til	Den	Europæiske	Værdipapir-	og	

Markedstilsynsmyndighed.170	 CSDR	 definere	 desuden	 en	 CSDs	 kerneaktivitet	 som	 driften	 af	 et	

værdipapirafviklingssystem.171	

Et	værdipapirafviklingssystem	defineres	i	KML	§	3,	stk.	1,	nr.	31,	som	et	system	der	drives	af	en	CSD	

eller	 en	 CCP,	 hvor	 der	 regelmæssigt	 på	 deltagernes	 vegne	 gennemføres	 clearing	 og	 afvikling	 af	

deltagernes	ydelser	eller	clearing	og	afvikling	af	transaktioner	med	værdipapirer.	

Der	 er	 dermed	 uoverensstemmelse	 mellem	 CSDRs	 definition	 på	 et	 værdipapirafviklingssystem	 og	

KMLs	definition	herpå.	I	KML	er	CCP	omfattet	af	definitionen,	hvorimod	der	i	CSDR	bestemmes	at	en	

CCP	der	udfører	overførelsesordre,	ikke	må	drive	et	værdipapirafviklingssystem.	

I	VPHL	fremgik	der	ikke	en	direkte	definition	af	et	værdipapirafviklingssystem,	men	i	forbindelse	med	

implementeringen	 af	 finalitydirektivet	 i	 KML,	 blev	 det	 vurderet	 hensigtsmæssigt	 at	 medtage	 en	

definition	herpå	i	den	danske	regulering.	

Værdipapirafviklingssystemer	 drives	 af	 CSD’er	 og	 har	 en	 central	 rolle	 i	 afviklingen.	 Systemerne	 har	

således	en	væsentlig	betydning	for	markedets	funktion.	For	at	sådanne	systemer	kan	fungere	sikkert,	

bør	disse	kun	drives	af	CSD’er	eller	centralbanker	(som	dog	fungere	som	CSD’er).172			

CSDR	behandler	desuden	et	krav	om	en	ensartet	afviklingsperiode,	såfremt	værdipapirtransaktionen	

er	 gennemført	 på	 en	 reguleret	 markedsplads.	 Afviklingsdatoen	 skal	 være	 senest	 den	 anden	

forretningsdag	 efter,	 at	 handelen	 har	 fundet	 sted,	 jf.	 CSDR	 art.	 5,	 stk.	 2.	 Dette	 er	 den	 omtalte	 T+2	

afviklingsperiode,	 som	 er	 beskrevet	 i	 Kapitel	 2.	 Kravet	 om	 en	 ensartet	 afviklingsdato	 gælder	 for	

deltagere	i	et	værdipapirafviklingssystem.173		

	

	

	
                                                
170	Europa-Parlamentets	og	Rådets	direktiv	98/26/EF	af	19.	maj	1998	om	endelig	afregning	i	betalingssystemer	
og	værdipapirafviklingssystemer,	med	senere	ændringer	
171	Bemærkningerne	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	bemærkning	til	§	3,	stk.	1,	nr.	31	
172	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	30	
173	jf.	CSDR	art.	5,	stk.	1	



Side 41 af 106 
 

Adgang	til	afvikling	af	værdipapirer	

Som	 beskrevet	 ovenfor,	 bliver	 et	 værdipapirafviklingssystem	 drevet	 af	 CSD’er	 som	 ligeledes	 kan	

afvikle	værdipapirer,	hvilket	også	 fremgår	af	KML	§	3,	 stk.	1,	nr.	31.	Desuden	har	en	CSD	hjemmel	 i	

CSDR	til	at	cleare	og	afvikle,	i	medfør	af	CSD-tilladelsen.		

De	 aktører	 der	 kan	 få	 adgang	 til	 samme	 system	 og	 dermed	 adgang	 til	 at	 cleare	 og	 afvikle	

værdipapirtransaktioner,	fremgår	af	KMLs	§	175.	Her	er	følgende	parter	omfattet:	

1) Fondsmæglerskaber	

2) Kreditinstitutter	og	investeringsselskaber	

3) Investeringsforvaltningsselskaber	

4) Forvaltere	af	alternative	investeringsfonde	

5) Danmarks	Nationalbank	

6) Centralbanker	i	et	land	inden	for	EU	eller	i	 lande,	som	Unionen	har	indgået	aftale	med	på	det	

finansielle	område	

7) Moderniseringsstyrelsen	

En	operatør	af	et	reguleret	marked	kan	indgå	aftale	med	et	clearinginstitut	eller	afviklingsinstitut	om	

clearing	og	afvikling,	som	gennemføres	via	det	regulerede	markeds	systemer,	jf.	KML	§	72.	Tilsvarende	

gælder	for	en	operatør	af	en	multilateral	handelsfacilitet,	jf.	KML	§	96.			

VP,	som	operatør	af	et	værdipapirafviklingssystem,	har	en	meddelelsespligt	over	for	Finanstilsynet.	De	

skal	 således	 meddele,	 hvem	 der	 deltager	 direkte	 eller	 indirekte	 i	 systemet	 samt	 hvis	 der	 sker	

ændringer	hertil.174		

Det	 er	 således	 CSD’er	 og	 de	 aktører	 der	 er	 oplistet	 i	 KMLs	 §	 175	 der	 har	 adgang	 til	 at	 afvikle	

værdipapirer,	 hvor	 en	 operatør	 af	 et	 reguleret	 marked	 eller	 af	 en	 multilateral	 handelsfacilitet	 kan	

indgå	aftale	om	denne	funktion.		

	

                                                
174	jf.	Kapitalmarkedsloven	§	173	
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3.2.3	Betingelser	for	at	drive	CSD-virksomhed	
Før	 en	 virksomhed	 kan	 betragtes	 som	 en	 CSD	 og	 derefter	 skal	 overholde	 de	 nedenfor	 beskrevne	

betingelser,	skal	virksomheden	være	omfattet	af	definitionen	i	KML	§	3,	stk.	1,	nr.	10.	

	

3.2.3.1	CSD-tilladelse		
En	CSD	kan	udelukkende	drive	virksomhed	som	CSD	i	en	EU-medlemsstat,	såfremt	virksomheden	har	

fået	 tilladelse	 til	 dette	 af	 den	 relevante	 myndighed	 i	 den	 pågældende	 medlemsstat.	 Med	

ikrafttrædelsen	af	KML	og	CSDR,	er	kravet	om	tilladelse,	reguleret	i	CSDR	art	16,	hvorefter:	

“juridiske	 personer,	 som	 svarer	 til	 definitionen	 af	 en	 CSD,	 skal	 meddeles	 tilladelse	 af	 den	

kompetente	 myndighed	 i	 den	 medlemsstat,	 hvor	 de	 er	 etableret,	 inde	 de	 påbegynder	 deres	

aktiviteter.”			

I	denne	bestemmelse	er	det	specificeret,	at	en	tilladelse	skal	omhandle,	hvilke	kerneydelser	(afsnit	A	i	

bilaget	 til	 CSDR)	 den	 pågældende	 CSD	 er	 meddelt	 tilladelse	 til	 at	 levere,	 samt	 hvilke	 af	 de	 tilladte	

accessoriske	tjenesteydelser,	i	henhold	til	afsnit	B	i	bilaget	til	CSDR	(som	ikke	er	bankmæssige),	CSD’en	

ligeledes	er	meddelt	tilladelse	til	at	yde.		

Tilladelsen	udgør	en	europæisk	CSD-tilladelse	efter	bestemmelserne	i	CSDR	(herefter	CSD-tilladelse),	

som	giver	 CSD’er	mulighed	 for	 at	 tilbyde	 deres	 tjenesteydelser	 i	 alle	 EU-medlemsstater.	Med	denne	

tilladelse	 kan	 en	 CSD,	 således	 levere	 de	 tjenesteydelser	 (fra	 bilaget)	 i	 samtlige	 EU	 medlemsstater,	

under	 forudsætning	 af	 at	 disse	 tjenesteydelser	 er	 omfattet	 af	 tilladelsen,	 jf.	 art.	 23.	 Som	beskrevet	 i	

præamblens	punkt	21,	bør	CSD’er	være	underkastet	et	sæt	fælles	krav	for	at	nedbryde	de	eksisterende	

hindringer	 der	 er	 for	 grænseoverskridende	 afvikling.	 En	 europæisk	 CSD-tilladelse	 vil	 dermed	 give	

mulighed	 for	 en	 øget	 grænseoverskridende	 aktivitet	 og	 fri	 bevægelighed.	 Med	 denne	

tilladelsesbestemmelse	 og	 den	 regulerede	 definition	 af	 en	 CSD,	 skulle	 aktører,	 der	 ikke	 driver	

værdipapirafviklingssystemer,	være	udelukket	fra	markedet.175	Tilladelsen	har	også	en	effekt	i	forhold	

til	sikkerheden,	da	et	værdipapirafviklingssystem	kun	bør	drives	af	en	CSD	eller	en	centralbank,	for	at	

disse	systemer	kan	fungere	sikkert.176		

VP	 fik	 denne	 tilladelse	 d.	 3.	 januar	 2018,	 samtidig	 med	 ikrafttrædelsen	 af	 KML,	 hvorefter	 de	 har	

tilladelse	 til	 at	 drive	 virksomhed	 som	 CSD	 og	 tilbyde	 deres	 ydelser	 i	 andre	 medlemsstater.177	 VPs	

                                                
175	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	26	
176	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	30	
177	https://www.vp.dk/da-DK/News/News-and-press-release/27022018-2017-Positioning-VP-for-the-future,	
Lokaliseret	d.	22.04.2018	
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tilladelse	 omfatter	 registreringsydelse,	 forvaltningsydelse	 og	 afviklingsydelse,	 hvilke	 er	 alle	 de	 tre	

tidligere	 omtalte	 kerneydelser.	 Derudover	 har	 VP	 fået	 tilladelse	 til	 en	 række	 accessoriske	

tjenesteydelser,	hvilke	er	omfattet	af	CSDRs	bilag,	afsnit	B.178			

Tidligere	 var	 kravet	 om	 tilladelse	 at	 finde	 i	 VPHLs	 §	 8,	 stk.	 1,	 1.	 pkt,	 hvoraf	 det	 fremgik,	 at	 en	

virksomhed	 omfattet	 af	 §	 7,	 stk.	 1	m.v.	 skulle	 have	 tilladelse	 fra	 Finanstilsynet	 før	 påbegyndelse	 af	

denne	virksomhed.	 I	VPHL	§	7,	stk.	1	var	CSD’er	og	clearingcentraler	omfattet,	hvilket	betød	at	disse	

skulle	opnå	tilladelse	efter	VPHL	§	8.		

Kravet	 om	 tilladelse	 er	 således	 ikke	 længere	 reguleret	 i	 national	 lovgivning,	 men	 i	 den	 fælles	

europæiske	regulering.	

	

3.2.3.2	Kapitalkrav	
Et	af	de	krav	en	CSD	skal	overholde,	er	et	kapitalkrav,	 jf.	CSDR	art.	47.	CSDR	har	 ikke	et	krav	om	en	

konkret	 aktiekapital,	 men	 bringer	 derimod	 risiko-perspektivet	 i	 spil.	 En	 CSD’s	 kapital,	 herunder	

tilbageholdt	overskud	og	reserver,	 skal	 stå	 i	 forhold	 til	de	risici,	 som	 følger	af	CSD’ens	aktiviteter,	 jf.	

CSDR	art.	47,	stk.	1.	Kapitalkravet	omfatter	ligeledes	et	krav	om	kapitalberedskab,	jf.	CSDR	art.	47,	stk.	

2.	

I	 VPHL	 indeholdt	 tilladelsesbestemmelsen	 et	 kapitalkrav,	 som	på	 daværende	 tidspunkt	 udgjorde	 en	

aktiekapital	på	mindst	40	mio.	kr.,	 jf.	VPHL	§	8,	 stk.	2,	nr.	2.	Derudover	var	der	 ligeledes	et	krav	om	

kapitalberedskab	i	medfør	af	VPHL	§	82,	jf.	VPHL	§	8,	stk,	3,	hvor	det	samlede	kapitalberedskab	skulle	

udgøre	mindst	1	mia.	kr.	i	form	af	hæftelser	fra	tilsluttede	kontoførende	institutter.179	

Kapitalkravet	i	CSDR	er	således	bredere	defineret	end	det	tidligere	kapitalkrav	i	VPHL.	Kapitalkravet	

er	 endvidere	 ikke	 længere	 nationalt	 reguleret,	 men	 er	 nu	 reguleret	 som	 et	 fælles	 europæisk	

kapitalkrav	i	CSDR.	

Kapitalkravet	og	kapitalberedskabet	i	CSDR	vil	være	opfyldt	på	forskellig	vis,	afhængig	af,	hvilken	CSD	

der	 skal	 tolke	 på	 kravet.	 Kommissionen	 har	 vedtaget	 en	 reguleringsmæssig	 teknisk	 standard	

vedrørende	 bl.a.	 art.	 47	 og	 kapitalkravet.	 En	 CSD	 kan	 benytte	 den	 såkaldte	 Reguleringsmæssig	

                                                
178	European	Securities	and	Markets	Authority,	(2018,	marts),	CSD	Register	-	articles	21	and	58	of	Regulation	(EU)	
No	909/2014	(CSDR)	
179	Schaumburg-Müller,	Peer	&	Werlauff,	Erik,	(2012),	Børs-	og	kapitalmarkedsret,	side	132	
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Tekniske	Standard	 (herefter	RTS)180	 til	 at	komme	nærmere	den	 individuelle	kapital,	 som	kræves.	Et	

fælles	europæisk	kapitalkrav	sikrer,	at	CSD’er	er	tilstrækkeligt	kapitaliseret	mod	risici.181	

Kapitalkravet	for	en	CSD	er	blevet	mere	omfattende	end	kravet	der	var	i	VPHL,	hvilket	må	betyde,	at	

en	CSD	skal	stå	stærkere	kapitalmæssigt	for	dermed	at	kunne	stå	imod	flere	risici.	

	

3.2.3.3	Organisatoriske	krav	
Udover	kapitalkravet,	skal	en	CSD	ligeledes	opfylde	en	række	organisatoriske	krav.	De	organisatoriske	

krav	er	primært	beskrevet	i	CSDR,	men	der	fremgår	ligeledes	nogle	krav	af	KML.	

CSDR	fastsætter	en	række	ensartede	krav	for	CSD’er182,	hvorfor	CSDR	er	mere	omfattende	og	beskriver	

flere	specifikke	krav	 til	CSD’er	 i	 forhold	 til	KML.	De	organisatoriske	krav	 i	CSDR	er	opdelt	 i	 følgende	

punkter:	Almindelige	bestemmelser,	Den	øverste	ledelse,	ledelsesorganet	og	aktionærerne,	Brugerudvalg,	

Registrering,	Outsourcing	samt	Tjenesteydelser	leveret	af	andre	parter	end	CSD’er.		

En	CSD	 skal	have	effektive	 ledelsesorganer,	 hvilket	 indebærer	 en	klar	organisatorisk	 struktur,	 hvori	

der	 findes	 en	 veldefineret,	 gennemskuelig	 og	 konsekvent	 ansvarsfordeling,	 jf.	 CSDR	 art.	 26,	 stk.	 1.	

Ledelsesorganet	 i	 en	 CSD	 kan	 nu	 variere	 blandt	medlemsstaterne,	 da	 disse	 kan	 anvende	 forskellige	

ledelsesstrukturer.183	 I	VPHL	var	der	 i	§	7,	stk.	2	et	krav	om,	at	en	CSD	skulle	have	en	bestyrelse,	på	

mindst	5	personer,	og	en	direktion.184		

Der	skal	ligeledes	være	effektive	procedurer	til	at	identificere,	styre,	overvåge	og	indberette	de	risici,	

som	 ledelsen	 er	 eller	 kan	 blive	 udsat	 for.	 Derudover	 skal	 der	 foreligge	 en	 hensigtsmæssig	

aflønningspolitik	 og	 intern	 kontrolmekanisme,	 samt	 en	 god	 administrativ	 praksis	 og	 solide	

regnskabsmæssige	procedurer,	jf.	CSDR	art.	26,	stk.	1.		

For	 at	 CSDR	 overholdes,	 skal	 der	 indføres	 politikker	 og	 procedurer,	 som	 anses	 som	 tilstrækkeligt	

effektive	 til	 at	 sikre	 overholdelsen,	 jf.	 art.	 26,	 stk.	 2.	 En	 af	 disse	 procedurer,	 omhandler	 en	metode	

                                                
180	Kommissions	delegarede	forordning	(EU)	2017/390	af	11.	november	2016	om	supplerende	regler	til	Europa-
Parlamentets	og	Rådets	forordning	(EU)	nr.	909/2014	for	så	vidt	angår	reguleringsmæssige	tekniske	standarder	
om	visse	tilsynsmæssige	krav	for	værdipapircentraler	og	udpegede	kreditinstitutter,	der	leverer	bankmæssige	
accessoriske	tjenesteydelser	
181	Kommissions	delegarede	forordning	(EU)	2017/390	af	11.	november	2016	om	supplerende	regler	til	Europa-
Parlamentets	og	Rådets	forordning	(EU)	nr.	909/2014	for	så	vidt	angår	reguleringsmæssige	tekniske	standarder	
om	visse	tilsynsmæssige	krav	for	værdipapircentraler	og	udpegede	kreditinstitutter,	der	leverer	bankmæssige	
accessoriske	tjenesteydelser,	Præamblens	punkt	1	
182	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	76	
183	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	36	
184	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(2011),	Børsretten	I.	Regulering,	markedsaktører	og	tilsyn,	side	97	
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hvorpå	det	er	muligt	for	de	ansatte	at	indberette	potentielle	overtrædelser	af	CSDR	internt	gennem	en	

særlig	 kanal,	 jf.	 art.	 26,	 stk.	 5.	 Dette	 krav	 er	 implementeret	 i	 KML,	 hvorefter	 en	 CSD	 skal	 have	 en	

ordning,	 hvor	 de	 ansatte	 kan	 indberette	 overtrædelser	 begået	 af	 virksomheden	 eller	 potentielle	

overtrædelser	af	KML,	regler	fastsat	i	medfør	heraf	eller	af	EU’s	forordninger,	som	Finanstilsynet	påser	

overholdelsen	af,	jf.	§	58.	CSDR	er	omfattet	af	denne	regel,	jf.	KML	§	211,	stk.	2,	nr.	7.	Indberetningen	

skal	foregå	gennem	en	særlig,	uafhængig	og	selvstændig	kanal,	og	kunne	foretages	anonymt,	jf.	KML	§	

58,	stk.	1.		

Ledelsesorganet	 hos	 en	CSD	 er	 reguleres	 ligeledes	 af	 CSDR,	 hvori	 der	 er	 et	 krav	 om,	 at	 den	 øverste	

ledelse	skal	have	et	tilstrækkeligt	godt	omdømme	og	erfaring	til	at	sikre	en	sund	og	forsvarlig	ledelse	

af	 CSD’en,	 jf.	 art.	 27.	Mindst	 en	 tredjedel	 af	medlemmerne	 af	 ledelsesorganet	 skal	 være	uafhængige.	

CSD’en	har	ligeledes	en	oplysningspligt	til	den	kompetente	myndighed	om	ejerstrukturen,	parter	der	

kan	 udøve	 kontrol	med	 driften,	 samt	 ejerskifte,	 jf.	 art.	 27,	 stk.	 7.	 Kravet	 til	 ledelsen	 er	 begrundet	 i	

CSD’ernes	 kompleksitet	 og	 deres	 systemiske	 karakter,	 hvorefter	 gennemsigtige	 ledelsesregler	 skal	

sikre,	at	ledelsen	er	egnede	til	at	sikre	pålidelig	og	forsvarlig	ledelse	af	CSD’en.185	Ledelsesprincipperne	

bør	anvendes,	uden	at	det	har	en	effekt	på	ejerskabsmodellen.186		

KML	 præciserer	 kravene	 til	 ledelsen,	 hvorefter	 der	 er	 tavshedspligt	 for	 bestyrelsesmedlemme,	

revisorer,	 samt	 direktører,	 jf.	 KML	 §	 56.	Denne	 bestemmelse	 gælder	 også	 for	 de	 øvrige	 ansatte	 i	 en	

CSD.	Tavshedspligten	kan	dog	fraviges,	jf.	KML	§	56,	stk.	2.	Denne	tavshedspligt	er	videreført	fra	VPHL	

§	60,	 stk.	4,	med	en	 tavshedspligt	 for	hvad	de	omtalte	parter,	herunder	 ikke	at	 røbe,	hvad	de	under	

udøvelsen	af	deres	stilling	eller	hverv	har	fået	kundskab	om,	jf.	VPHL	§	60,	stk.	4.		

Tidligere	 indeholdte	VPHL	en	bestemmelse	med	specifikke	krav	 til	CSD’en	 i	Danmark.	§	127a	havde	

ikke	en	betydning,	efter	VPs	omdannelse	i	2000,	hvorfor	bestemmelsen	er	ikke	videreført	i	KML.187	

	

3.2.3.5	Krav	til	værdipapirafviklingen	
Et	 af	 de	mere	 systemmæssige	 krav	 i	 CSDR	 er,	 at	 afviklingen	 af	 værdipapirerne	 foregår	 elektronisk,	

hvorved	værdipapirer	skal	være	dematerialiseret,	jf.	CSDR	art.	3.		

Dematerialiseringen	 anses	 som	 et	 vigtigt	 skridt	 til	 at	 opnå	 en	 effektivisering	 af	 afviklingen,	 da	 alle	

værdipapirer	 herved	 kan	 afvikles	 i	 et	 værdipapirafviklingssystem.188	 I	 VPHL	 var	 der	 et	 tilsvarende	

                                                
185	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	35	
186	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	37	
187	Hansen,	Jesper	Lau,	(2017),	Værdipapirhandelsloven	med	kommentarer	-	Bind	2:	Kommentaren,	kommentarer	
til	§	127a.	
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krav	 om	 dematerialisering	 af	 fondsaktiver,	 som	 værende	 dematerialiserede	 værdipapirer,	 der	 var	

registreret	i	en	CSD,	jf.	VPHL	§	59,	stk.	1.	

VP	har	siden	etableringen	i	1980	haft	dematerialiserede	værdipapirer.	Kravet	om	dematerialisering	af	

værdipapirer	er	således	 ikke	et	krav	som	vil	have	en	reel	konsekvens	 for	VP.	Nogle	CSD’er	opererer	

fortsat	med	fysiske	værdipapirer,	hvilket	kan	udledes	af	CSDR’s	art.	3,	stk.	1,	hvorefter	værdipapirer	

der	ikke	er	dematerialiserede	skal	immobiliseres.			

Afviklingen	 af	 værdipapirer	 er	 ligeledes	 underlagt	 et	 krav	 om	 afviklingsperioden.	 Deltagere	 i	 et	

værdipapirafviklingssystem,	skal	afvikle	transaktionerne	på	den	planlagte	afviklingsdato,	jf.	CSDR	art.	

5.	 Dette	 er	 ligeledes	 et	 krav	 til	 CSD’ernes	 deltagere,	 da	 det	 kræves	 at	 deltageren	 afvikler	

transaktionerne	 på	 den	 planlagte	 afviklingsdato,	 jf.	 CSDR	 art.	 6,	 stk.	 4.	 For	 transaktioner	 med	

værdipapirer	som	gennemføres	på	regulerede	markedspladser,	 f.eks.	Københavns	Fondsbørs,	vil	den	

planlagte	 afviklingsdato	 senest	 være	 den	 anden	 forretningsdag	 efter,	 at	 handelen	 har	 fundet	 sted	

(T+2).	 Kravet	 om	 en	 fælles	 afviklingsperiode,	 skal	 være	 med	 til	 at	 der	 undgås	 varierende	

afviklingsperioder	fra	medlemsstat	til	medlemsstat,	da	dette	kan	medføre	fejl	for	udstedere,	investorer	

m.v.	 Længere	 afviklingsperioder	 kan	 ligeledes	 skabe	 usikkerhed	 og	 indebære	 større	 risici	 for	

deltagerne	i	afviklingssystemet.189		

Det	følger	af	præamblen,	at	en	CSD	skal	yde	den	bedst	mulige	indsats	for	at	sikre	rettidig	afvikling	af	

værdipapirtransaktionerne.	 Dette	 skal	 ske	 i	 betragtning	 af	 den	 centrale	 rolle,	 som	

værdipapirafviklingssystemerne	har	på	de	finansielle	markeder.190		

Det	 er	 endvidere	 et	 krav,	 at	 CSD’er	 skal	 indføre	 procedurer,	 der	 letter	 afviklingen	 på	 den	 planlagte	

afviklingsdato	med	minimal	eksponering	for	deres	deltagere	over	for	diverse	risici	og	afviklingsfejl,	jf.	

CSDR	art.	6,	 stk.	3.	Derudover	skal	der	 indføres	et	system	som	overvåger	eventuelle	afviklingsfejl,	 jf.	

CSDR	art.	7,	stk.	1.	Det	anses	for	vigtigt,	at	regler	vedrørende	afviklingsfejl	anvendes	på	samme	måde	

og	direkte	i	hele	EU.191		

Beskyttelse	af	deltagerenes	og	deltagerenes	kunders	værdipapirer	er	ligeledes	et	krav	CSDR	stiller	til	

CSD’er.	Det	 skal	 være	muligt	 at	 adskille	 en	given	deltagers	værdipapirer	 fra	enhver	anden	deltagers	

værdipapirer,	 jf.	 CSDR	 art.	 38.	 Deltagerne	 skal	 endvidere	 tilbydes	 valget	 mellem	 adskillelse	 af	

samlekonti	 (også	kaldet	omnibus-konti)	og	adskillelse	af	 individuelle	konti	 (også	kaldet	segregerede	

konti),	 hvilket	 også	 skal	 tilbydes	 borgere	 og	 bosiddende,	 hvis	 dette	 kræves	 i	 henhold	 til	 national	

                                                                                                                                                            
188	Jf.	CSDR,	præamblen	nr.	11	
189	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	13	
190	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	42	
191	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	14	
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lovgivning.	I	den	forbindelse	skal	CSD’erne	oplyse	om	de	omkostninger	og	de	risici	der	er	knyttet	til	de	

to	muligheder,	jf.	CSDR	art.	38,	stk.	5.					

VP	 har	 tilbudt	 både	 samlekonti	 og	 segregerede	 konti	 siden	 1980’erne.192	 Såfremt	 de	 kontoførende	

institutter	 i	 VP,	 lader	 værdipapirerne	 registrere	 på	 en	 samlekonto,	 tilhørende	 flere	 kunder,	 skal	 de	

kontoførende	institutter	føre	et	register	over	slutinvestorerne	på	den	pågældende	samlekonto.	193		

Kravet,	om	at	en	CSD	skal	adskille	de	enkelte	deltageres	værdipapirkonti,	sker	grundet	et	ønske	om	at	

fremme	beskyttelsen	af	deltagere	 i	CSD’er	og	slutinvestorernes	aktiver.	Dette	vil	dog	medføre	højere	

omkostninger	 for	 de	 CSD’er,	 der	 før	 CSDRs	 ikrafttrædelse	 udelukkende	 tilbød	 samlekonti.	 Denne	

meromkostning	 skal	 bæres	 af	 de	 slutinvestorer,	 der	 vælger	 den	 yderligere	 adskillelse	 i	 form	 af	

individuelle	 konti.	 Deltagernes	 kunder	 skal	 kunne	 vælge	 mellem	 samlekonti	 og	 individuelle	 konti,	

således	at	kunden	selv	kan	bestemme	adskillelsesniveauet	efter	behov.194		

Førhen	 var	 afviklingen	 en	 del	 af	 en	 værdipapirclearingvirksomhed,	 da	 denne	 blev	 defineret	 som	 en	

virksomhed	 der	 består	 i,	 på	 en	 clearingdeltagers	 vegne,	 at	 gennemføre	 clearing,	 afvikling,	 eller	 en	

kombination	 af	 disse,	 af	 transaktioner	 med	 værdipapirer,	 jf.	 VPHL	 §	 50,	 stk.	 6.	 Reglerne	 om	

clearingvirksomhed	 blev	 således	 møntet	 på	 den	 virksomhed	 der	 forestod	 clearing	 og	 afvikling	 af	

transaktioner	 med	 værdipapirer	 på	 deltagernes	 vegne.195	 En	 værdipapirclearingvirksomhed	 måtte	

alene	 drives	 af	 en	 clearingcentral	 og	 Danmarks	 Nationalbank,	 jf.	 VPHL	 §	 51,	 hvilket	 i	 Danmark	

omfattede		VP,	da	VP	bl.a.	driver	virksomhed	som	clearingcentral.196	

	

3.2.3.4	Yderligere	krav	
Som	 yderligere	 krav	 er	 CSD’er	 er	 underlagt	 en	 række	 krav	 omhandlende	 bl.a.	 god	 forretningsskik,	

herunder	at	deltagelseskriterier	 skal	give	en	 fair	og	åben	adgang	 for	 juridiske	personer,	 samt	at	der	

skal	ske	offentliggørelse	af	de	priser	og	gebyrer,	der	er	 forbundet	med	kerneydelserne	der	udbydes.	

Procedurer	for	kommunikationen	med	deltagere	og	andre	markedsinfrastrukturer,	skal	ligeledes	være	

med	 til	 at	 sikre	god	 forretningsskik.197	Kravet	omkring	god	 forretningsskik	 skal	 sikre	gennemsigtige	

relationer	 mellem	 en	 CSD	 og	 dennes	 deltagere.	 For	 at	 sikre	 den	 åbne	 adgang	 til	 en	 CSD’s	

tjenesteydelser,	bør	en	CSD	ikke	afvige	fra	de	offentliggjorte	priser	for	kerneydelserne,	hvilket	også	er	

                                                
192	https://www.vp.dk/en/Services/Depository-Service/Account-Segregation,	Lokaliseret	d.	02.04.2018	
193	Andersen,	Paul	Krüger	&	Clausen,	Nis	Jul,	(1996),	Introduktion	til	børsretten	-	børsreform	II,	side	57	
194	jf.	CSDR,	pæamblen	nr.	42	
195	Schaumburg-Müller,	Peer	&	Werlauff,	Erik,	(2012),	Børs-	og	kapitalmarkedsret,	side	216	
196	Danmarks	Nationalbank,	(2012,	marts),	Vurdering	af	VP-afviklingen	-	Efter	ESCB/CESR-anbefalingerne	til	
værdipapirafviklingssystemer,	afsnit	1.2	
197	jf.	CSDR,	art.	33	og	34	
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en	 konsekvens	 af	 den	 stærke	 markedsposition,	 som	 CSD’er	 stadig	 indtager	 i	 den	 respektive	

medlemsstat.198		

Yderligere	 krav	 til	 tjenesteydelserne	 ses	 i	 form	af	 betingelser	 til	 endelig	 afregning,	 kontantafvikling,	

samt		regler	og	procedurer	vedrørende	deltageres	misligholdelse.		

CSDR	indeholder	ligeledes	et	opbevaringskrav	til	CSD’er,	hvor	alle	registre	om	de	tjenesteydelser,	der	

leveres	 og	 de	 aktiviteter	 der	 udføres,	 skal	 opbevares	 i	 mindst	 10	 år,	 jf.	 CSDR	 art.	 29.	 Dette	

opbevaringskrav	på	10	år	er	for	at	sætte	kompetente	myndigheder	i	stand	til	at	føre	tilsyn.	For	at	dette	

skal	være	muligt	for	myndigheden	skal	CSD’erne	være	omfattet	strenge	krav	om	registrering.199		

De	tilsynsmæssige	krav	består	primært	af	risikostyringsbestemmelser,	hvorefter	en	CSD	skal	 indføre	

en	 solid	 risikostyringsstruktur	 for	 henholdsvis	 retlige,	 forretningsmæssige	 og	 operationelle	 risici,	 jf.	

CSDR	art.	42.	Iblandt	de	tilsynsmæssige	krav	er	ligeledes	kapitalkravet	omfattet,	hvilket	er	beskrevet	

nærmere	ovenfor.	

	

3.2.4	Sammenfatning	
Ovenstående	 analyse	 har	 fastlagt	 gældende	 ret	 for	 CSD’er	 i	 Danmark,	 samt	 undersøgt,	 hvilke	

betingelser	der	skal	være	opfyldt	for	at	drive	CSD-virksomhed.		

CSD’er	 i	 Danmark	 er	 reguleret	 af	 henholdsvis	 CSDR	 og	 KML	 CSDR	 finder	 anvendelse	 for	 CSD-

aktiviteter	i	EU,	herunder	aktiviteter	i	Danmark,	i	det	omfang	der	ikke	følger	andet	af	forordningen.		

Nærværende	analyse	har	som	et	led	i	fastsættelsen	af	gældende	ret,	analyseret	formålet	med	CSDR	og	

KML.	CSDR	har	til	formål	at	fastsætte	ensartede	krav	for	afviklingen,	samt	ensartede	krav	for	CSD’er.	

Der	 ses	 i	 høj	 grad	 fællestræk	mellem	 formålet	 i	 CSDR	og	 formålet	 i	KML,	hvilket	 er	 en	effekt	 af	den	

revurdering,	 der	 blev	 foretaget	 af	 VPHL	 på	 baggrund	 af	 de	 fælles	 europæiske	 regler.	 Formålet	med	

KML	er	at	skabe	en	øget	gennemsigtighed	og	en	stærkere	regulering	af	markedsaktørerne,	for	at	opnå	

velfungerende	markeder	og	dermed	også	en	øget	konkurrence	mellem	aktørerne.	

Som	en	del	af	gældende	ret	 fandtes	det	 ligeledes	relevant	at	 fastlægge,	hvilke	betingelser	der	gælder	

for	at	drive	virksomhed	som	CSD.	En	afgørende	betingelse	for	at	kunne	drive	virksomhed	som	CSD,	er	

at	opnå	en	CSD-tilladelse.	Efter	denne	tilladelse	er	opnået,	følger	der	en	række	betingelser	i	CSDR,	som	

                                                
198	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	40		
199	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	55	
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CSD’er	skal	overholde	for	at	opretholde	denne	tilladelse.	CSD’er	er	således	omfattet	af	en	lang	række	

krav	i	CSDR,	som	alle	skal	være	opfyldt	for	at	denne	forordning	anses	for	overholdt.		

I	 CSDR	 er	 der	 et	 kapitalkrav	 til	 CSD’er	 som	 beror	 på	 en	 konkret	 risikovurdering,	 samt	 et	 krav	 om	

opretholdelse	af	et	kapitalberedskab.	Tidligere	har	VP	været	omfattet	af	et	konkret	kapitalkrav	på	40	

mia.	 DKK,	 i	 overensstemmelse	 med	 reglerne	 i	 VPHL,	 hvilket	 ikke	 længere	 er	 tilfældet	 efter	

ikrafttrædelsen	af	KML.		

En	 CSD	 er	 ligeledes	 underlagt	 krav	 i	 forhold	 til	 organisationen,	 hvilket	 bl.a.	 omfatter	 krav	 om	 et	

effektivt	ledelsesorgan,	samt	effektive	procedurer	for	de	risici	som	CSD’en	er	eller	kan	blive	udsat	for.		

Derudover	er	en	CSD	underlagt	krav	til	værdipapirafviklingen,	hvorefter	der	bl.a.	er	vedtaget	en	fælles	

europæisk	afviklingsperiode,	T+2,	samt	et	krav	om	at	tilbyde	adskillelse	af	samlekonti	og	adskillelse	af	

individuelle	konti.	VP	har	opfyldt	kravet	om	adskillelse	af	individuelle	konti	siden	deres	opstart	på	det	

danske	marked.	En	væsentlig	betingelse	efter	CSDR	er	således	kravet	om	elektroniske	registrering	og	

dermed	dematerialiseret	værdipapirer.	Dette	har	VP	opereret	med	siden	etableringen	i	1980,	men	det	

har	ikke	været	et	krav	i	alle	EU-medlemsstater.		

CSDR	 fastsætter	 endvidere	 en	 række	 yderligere	 krav,	 som	 CSD’er	 skal	 overholde	 heriblandt	 god	

forretningsskik	 samt	 at	 deres	 deltagelseskriterier	 skal	 være	 fair	 og	 sørge	 for	 en	 åben	 adgang	 for	

juridiske	personer.	

CSD’er	 er	 således	 underlagt	 en	 lang	 række	 betingelser,	 som	 skal	 sikre	 et	 fælles	 marked	 for	

værdipapirafvikling	 og	 dermed	 et	 marked	 med	 øget	 konkurrence,	 da	 der	 ikke	 skelnes	 mellem	

nationale	og	grænseoverskridende	værdipapirtransaktioner.	Kravene	har	til	formål	at	medvirke	til	at	

fjerne	konkurrenceforvridninger,	samt	sørge	for	at	CSD’er	er	solide	og	sikre.	

	

3.3	CSD’ers	adgang	til	det	danske	marked	
Nærværende	 afsnit	 har	 til	 formål	 at	 fastlægge,	 hvordan	 en	 CSD	 fra	 en	 anden	 EU-medlemsstat	 kan	

komme	ind	på	det	danske	marked.	En	CSD	har	forskellige	muligheder	for	at	komme	ind	på	det	danske	

marked,	som	alle	vil	blive	behandlet	hver	for	sig,	i	de	følgende	afsnit.		
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3.3.1	Adgang	via	CSD-tilladelse	
Den	ene	mulighed,	en	CSD	har	for	at	komme	ind	på	det	danske	marked,	er	ved	at	opnå	tilladelse	til	at	

drive	 CSD.	 Som	 nævnt	 i	 afsnit	 3.2.3.1	 kan	 en	 CSD,	 der	 har	 opnået	 CSD-tilladelse,	 levere	 de	

tjenesteydelser,	der	er	omfattet	af	denne,	i	alle	EU-medlemsstater,	herunder	ved	oprettelse	af	en	filial,	

jf.	CSDR	art.	23.	

Som	 nævnt,	 er	 det	 et	 krav	 at	 juridiske	 personer,	 der	 svarer	 til	 definitionen	 af	 en	 CSD,	 skal	 opnå	

tilladelse	fra	den	kompetente	myndighed	i	den	medlemsstat	hvor	de	er	etableret,	 inden	de	kan	drive	

virksomhed	som	CSD,	jf.	CSDR	art.	16,	stk.	1.	Yderligere	krav	til	tilladelsen	er	beskrevet	i	afsnit	3.2.3.	

Formålet	 med	 bestemmelsen	 er,	 at	 en	 CSD	 der	 er	 meddelt	 tilladelse,	 frit	 skal	 kunne	 udbyde	 sine	

tjenesteydelser	inden	for	EU,	herunder	ved	at	oprette	en	filial.200	

Bestemmelsen	om,	at	en	CSD	kan	opnå	en	CSD-tilladelse	der	er	gældende	i	alle	EU-medlemsstater,	er	

vedtaget	med	det	forbehold,	at	der	er	en	overgangsfase.	I	denne	overgangsfase	vil	CSD’er	fortsat	have	

den	tilladelse,	de	har	opnået	i	medfør	af	nationale	regler,	jf.	CSDR	art.	69,	stk.	4.	

Når	en	CSD	har	opnået	tilladelse,	må	den	alene	levere	de	tjenesteydelser,	som	er	omfattet	af	tilladelsen,	

jf.	CSDR	art.	18,	stk.	1.	Værdipapirafviklingssystemer	må	ligeledes	kun	drives	af	CSD’er,	der	er	meddelt	

tilladelse	hertil,	jf.	CSDR	art.	18,	stk.	2.	

Hvis	 en	 CSD	 har	 en	 tilladelse	 efter	 CSDR,	 kan	 den	 som	 udgangspunkt	 udøve	 virksomhed	 i	 alle	 EU-

medlemsstater,	herunder	Danmark.	En	CSD	fra	en	anden	EU-medlemsstat,	kan	således	komme	ind	på	

det	danske	marked	ved	at	opnå	en	CSD-tilladelse	i	overensstemmelse	med	CSDR.	Den	pågældende	CSD	

kan	herved	tilbyde	de	tjenesteydelser,	som	er	omfattet	af	CSD-tilladelsen,	til	det	danske	marked	eller	

oprette	en	filial	i	Danmark.	

	

3.3.2	Adgang	via	CSD-links	
En	anden	mulighed	er	ved	at	tilslutte	sig	VP	gennem	et	CSD-link.	CSD-links	er	en	foranstaltning	mellem	

CSD’er,	 hvor	 en	CSD	bliver	deltager	 i	 en	 anden	CSD’s	 værdipapirafviklingssystem,	 eller	hvor	 en	CSD	

indirekte	eller	via	et	mellemled	får	adgang	til	en	anden	CSD,	jf.	CSDR	art.	2,	stk.	1,	nr.	29.		

Etablering	 af	 CSD-links	 giver	 således	 deltagerne	 	 i	 én	 CSD	 og	 deltagernes	 kunder,	 adgang	 til	 de	

værdipapirer	der	 er	udstedt	 gennem	en	 anden	CSD,	 uden	 at	 deltagerne	 skal	 være	direkte	deltager	 i	

begge	CSD’er.		

                                                
200	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	21	
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Der	er	i	CSDR	defineret	fire	typer	af	CSD-links	-	standardiserede	links,	skræddersyede	links,	indirekte	

links	og	interoperable	links,	jf.	CSDR	art.	2,	stk.	1,	nr.	29.	

Et	 standardiseret	 link,	 er	 et	 CSD-link,	 hvor	 en	 CSD	 bliver	 deltager	 i	 en	 anden	 CSD’s	

værdipapirafviklingssystem,	på	samme	vilkår	og	betingelser,	som	gælder	for	alle	andre	deltagere	i	det	

pågældende	 værdipapirafviklingssystem,	 jf.	 CSDR	 art.	 2,	 stk.	 1,	 nr.	 30.	 44%	 af	 de	 links	 ECSDA’s	

medlemmer	benytter	er	standardiserede	link,	som	ECSDA	kalder	direkte	links.201	

Et	 skræddersyet	 link,	 er	 et	 CSD-link,	 hvor	 en	 CSD	 bliver	 deltager	 i	 en	 anden	 CSD’s	

værdipapirafviklingssystem,	 og	 får	 leveret	 særlige	 tjenesteydelser,	 ud	 over	 de	 tjenesteydelser	 der	

normalt	leveres	til	CSD’ens	deltagere,	jf.	CSDR	art	2,	stk.	1,	nr.	31.	

Et	indirekte	link,	er	en	foranstaltning	mellem	en	CSD	og	en	tredjepart,	der	ikke	er	en	CSD,	men	som	er	

deltager	 i	 en	anden	CSD's	værdipapirafviklingssystem,	 jf.	 CSDR	art.	2,	 stk.	1,	nr.	32.	32%	af	ECSDA’s	

medlemmer	benytter	indirekte	links.202	

Et	 interoperabelt	 link,	 er	 et	 CSD-link,	 hvor	 de	 linkede	 CSD'er	 aftaler	 at	 foretage	 gensidige	 tekniske	

løsninger	på	afvikling	i	de	værdipapirafviklingssystemer,	som	de	driver,	jf.	CSDR	art.	2,	stk.	1,	nr.	33.	

Når	der	tales	om	CSD-links	bruges	begreberne	investor	CSD	og	issuer	CSD.	Investor	CSD’en,	er	den	CSD	

der	 har	 værdipapirkonti	med	 værdipapirer	 som	den	 anden	CSD	har	 udstedt,	 for	 at	 investor	 CSD’ens	

deltagere	kan	opbevare	værdipapirer	som	er	udstedt	 i	den	anden	CSD.	Issuer	CSD’en,	er	den	CSD	der	

vedligeholder	værdipapirkonti	på	vegne	af	investor	CSD’en.203	

Hvis	den	svenske	CSD,	Euroclear	Sweden,	f.eks.	etablerer	et	link	til	VP,	vil	Euroclear	Swedens	deltagere	

have	mulighed	for	at	købe	og	sælge	værdipapirer,	der	er	registreret	i	VP,	uden	selv	at	være	deltagere.	

Euroclear	Sweden	vil	herved	være	investor	CSD’en	som	står	for	afviklingen	af	værdipapirerne	for	sine	

egne	 deltagere,	mens	 værdipapirerne	 fortsat	 vil	 være	 registreret	 i	 VP,	 som	 herved	 er	 issuer-CSD’en.	

Euroclear	Sweden	vil	således	blot	indgå	som	en	part	i	afviklingsprocessen	hos	VP.	

Ved	 at	 tilslutte	 sig	med	 et	 CSD-link	 til	 VP,	 får	 Euroclear	 Sweden	 ikke	 direkte	 adgang	 til	 det	 danske	

marked,	 men	 får	 adgang	 i	 den	 forstand,	 at	 dens	 deltagere	 får	 mulighed	 for	 at	 købe	 og	 sælge	 de	

værdipapirer	 der	 er	 registreret	 i	 VP,	 uden	 at	 de	 selv	 skal	 være	 deltager.	 Dette	 betyder	 at	 CSD’ens	

deltagere	ikke	skal	have	opdelt	deres	portefølje	 i	 flere	CSD’er,	men	kan	beholde	hele	porteføljen	i	én	

CSD,	 hvori	 samtlige	 handelstransaktioner	 ligeledes	 vil	 indgå.	 På	 den	 måde	 kan	 Euroclear	 Sweden	

                                                
201	European	Central	Securities	Depositories	Association,	(2016,	29.	juli),	Overview	of	CSD	links	in	Europe,	side	5	
202	European	Central	Securities	Depositories	Association,	(2016,	29.	juli),	Overview	of	CSD	links	in	Europe,	side	5	
203	European	Central	Securities	Depositories	Association,	(2016,	29.	juli),	Overview	of	CSD	links	in	Europe,	side	2	
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fastholde	sine	deltagere,	ved	at	agere	mellemled	i	deres	handler	med	værdipapirer	der	er	registreret	i	

VP.	

I	 Europa	 har	 CSD’erne	 et	 tæt	 netværk	 af	 links.	 Det	 er	 således	 kun	 4	 ud	 af	 de	 41	 CSD’er	 som	 er	

medlemmer	af	ECSDA204	der	ikke	har	et	link	til	andre	CSD’er.205	

	

3.3.2.1	Tilslutning	til	VP	som	kontoførende	institut	
Nærmere	 betingelser	 for,	 hvordan	 en	 CSD	 kan	 tilslutte	 sig	 VP	 gennem	 et	 standardiseret	 link,	 er	

reguleret	 i	 KML	 §	 190,	 som	 omhandler	 tilslutning	 som	 et	 kontoførende	 institut.	 Et	 kontoførende	

institut	er	defineret	 i	KML	§	3,	stk.	1,	nr.	35,	som	en	 finansiel	virksomhed,	der	har	 indgået	aftale	om	

tilslutning	til	en	CSD	med	henblik	på	registrering	af	rettigheder	over	fondsaktiver.	En	CSD	kan	således	

tilslutte	 sig	 VP	 via	 et	 standardiseret	 link	 og	 derefter	 indgå	 under	 definitionen	 af	 et	 kontoførende	

institut	i	VP.		

Det	fremgår	af	KML	§	190,	stk.	1206,	hvem	der	kan	tilsluttes	en	CSD	som	kontoførende	institut.	Det	er	en	

national	 regel,	 som	 således	 alene	 gælder	 for	 CSD’er	 der	 ønsker	 at	 tilslutte	 sig	 CSD’er	 underlagt	 den	

danske	lovgivning,	hvilket	på	nuværende	tidspunkt	udelukkende	er	VP.207		

Dem	 der	 kan	 tilsluttes	 som	 kontoførende	 institut,	 er	 bl.a.	 CSD’er	 og	 centralbanker	 i	 andre	 EU-

medlemsstater,	jf.	KML	§	190,	stk.	1	nr.	6	og	nr.	9.	Det	kan	f.eks.	være	tilfældet,	hvor	en	udenlandsk	CSD	

har	 behov	 for	 at	 indrapportere	 handler	 med	 eller	 baseret	 på	 finansielle	 instrumenter,	 der	 er	

registreret	i	en	dansk	CSD.208	

Disse	kontoførende	institutter	skal,	som	en	betingelse,	for	at	få	adgang	til	at	foretage	indrapportering	

til	 registrering	 i	 en	CSD,	 indgå	 en	 tilslutningsaftale	med	den	pågældende	CSD,	 jf.	 KML	§	192.	Denne	

bestemmelse	viderefører	VPHL	§	64,	stk.	1	i	stk.	1	og	gennemfører	CSDR	art.	31	i	stk.	2.	

Hos	VP	har	de	oprettet	en	standard	tilslutningsaftale	i	henhold	til	KML	§	192.209	

En	CSD	fra	en	anden	EU-medlemsstat,	kan	således	ikke	få	direkte	adgang	til	det	danske	marked,	ved	at	

tilslutte	sig	VP	som	kontoførende	institut	gennem	et	CSD-link	og	en	tilhørende	tilslutningsaftale.	Der	
                                                
204	European	Central	Securities	Depositories	Association	(ECSDA),	repræsenterer	38	nationale	og	internationale	
CSD’er	i	35	EU	medlemsstater.	Organisationen	sigter	mod	at	opnå	en	konstruktiv	dialog	mellem	CSD’er,	
myndigheder	og	andre	interessenter,	for	at	skabe	en	optimal	risiko-avers	infrastruktur	på	det	finansielle	marked.	
205	European	Central	Securities	Depositories	Association,	(2016,	29.	juli),	Overview	of	CSD	links	in	Europe,		
206	Denne	bestemmelse	viderefører	Værdipapirhandelsloven	§	62,	stk.	1	med	sproglige	ændringer.	
207	Bemærkningerne	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	bemærkning	til	§	190		
208	Bemærkningerne	til	lovforslag	2016/1	LSF	155	som	fremsat,	bemærkning	til	§	190	
209	https://www.vp.dk/en/About-VP/Legal-framework/Participation,	Lokaliseret	d.	03.05.2018	
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opnås	 derimod	 adgang	 i	 den	 forstand,	 at	 CSD’ens	 deltagere	 får	 mulighed	 for	 at	 købe	 og	 sælge	 de	

værdipapirer	der	er	registreret	i	VP,	uden	at	de	selv	skal	være	deltagere.	

	

3.3.2.2	Krav	til	CSD-links	
De	omtalte	CSD-links	skal	opfylde	en	række	krav,	som	er	opstillet	i	CSDR’s	art.	48.	For	det	første	skal	

CSD’er,	 før	oprettelsen	af	et	CSD-link	og	 løbende	efter	oprettelsen	af	 linket,	 sørge	 for	at	 identificere,	

vurdere	overvåge	og	forvalte	alle	potentielle	risici	der	er,	som	følge	af	linket	-	både	for	dem	selv	og	for	

deres	 deltagere	 -	 samt	 sørge	 for	 at	 træffe	 de	 fornødne	 foranstaltninger	 det	 kræver	 for	 at	 reducere	

disse	risici.210	Det	samme	gælder	for	CSD’er	der	anvender	indirekte	links	eller	et	mellemled	til	at	drive	

CSD-link	med	en	anden	CSD.211		

Derudover	skal	CSD’er	der	ønsker	at	oprette	links,	ansøge	om	tilladelse	eller	indberette	dette	hos	den	

kompetente	myndighed,	jf.	CSDR	art.	48,	stk.	2.	Links	skal	ligeledes	give	tilstrækkelig	beskyttelse	til	de	

linkede	CSD’er	og	deres	deltagere	samt	understøttes	af	en	passende	kontraktmæssig	foranstaltning,	jf.	

CSDR	art.	48,	stk.	3.	

Links	mellem	CSD’er	 skal	 endvidere	 tillade	DvP-afvikling212	 af	 transaktioner	 såfremt	det	 er	 praktisk	

muligt.	 Hvis	 et	 CSD-link	 ikke	 giver	 mulighed	 for	 DvP-afvikling	 skal	 der	 indberettes	 detaljerede	

begrundelser	 til	 de	 relevante	 og	 kompetente	 myndigheder.213	 Som	 udgangspunkt,	 skal	 alle	

interoperable	 links	mellem	CSD’er	 i	EU-medlemsstater,	 senest	den	18.	 september	2019,	 tillade	DvP-

afvikling.214	

Kravene	har	 således	primært	 til	 formål	 at	 sikre	 at	der	 er	 tilstrækkelig	 sikkerhed,	 ved	oprettelsen	af	

links.	 Dette	 er	 bl.a.	 i	 forhold	 til	 at	 sikre	 at	 CSD’ernes	 respektive	 registre	 indeholder	 nøjagtige	

oplysninger.	

	

3.3.2.3	Proceduren	for	oprettelse	af	CSD-links	
Proceduren	for	at	oprette	disse	links	er	reguleret	i	CSDR	art.	52.	En	CSD	der	modtager	en	anmodning	

om	link	fra	en	anden	CSD	skal	behandle	anmodningen	omgående,	og	give	svar	i	løbet	af	3	måneder.	Det	

fremgår	 ligeledes	 af	 CSDR	art.	 52,	 stk.	 2,	 at	 en	CSD	alene	kan	nægte	 adgang,	 såfremt	det	 vil	 true	de	
                                                
210	Jf.	CSDR	art.	48,	stk.	1	
211	Jf.	CSDR	art.	48,	stk.	5	
212	Som	defineret	i	afsnit	2.3.2	
213	Jf.	CSDR	art.	48,	stk.	7	
214	Jf.	CSDR	art.	48,	stk.	9	
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finansielle	markeders	funktion	eller	forårsage	systemiske	risici.	Sidstnævnte	kan	kun	gives	med	belæg	

i	en	samlet	risikovurdering.	Hertil	har	ESMA215	udarbejdet	et	udkast	 til	reguleringsmæssige	tekniske	

standarder	med	henblik	på	at	præcisere	disse	risici,	jf.	art.	52,	stk.	3.	

	

3.3.3	Udsteders	frie	valg	
En	tredje	mulighed	for	CSD’er	der	vil	tilgå	det	danske	marked,	er	udsteders	frie	valg.	Der	er	frit	valg	for	

udstederne	af	værdipapirer	til	at	vælge,	hvilken	CSD	der	skal	udstede	deres	værdipapirer,	jf.	CSDR	art.	

49,	 stk.	 1.	 De	 danske	 udstedere	 kan	 således	 frit	 vælge	 at	 få	 en	 udenlandsk	 CSD	 til	 at	 udstede	 deres	

værdipapirer,	frem	for	VP.	På	den	måde	kan	de	udenlandske	CSD’er	tiltrække	de	danske	udstedere	og	

dermed	 få	 dem	 væk	 fra	 	 det	 danske	marked.	 Til	 gengæld	 har	 VP	 samme	mulighed	 for	 at	 tiltrække	

udenlandske	udstedere	til	Danmark.	

Når	udsteder	har	fået	udstedt	værdipapirerne	i	en	CSD,	vil	værdipapirerne	ligeledes	blive	registreret	i	

den	 pågældende	 CSD.	 Alle	 handler	med	 værdipapirerne	 vil	 således	 skulle	 omfatte	 den	 pågældende	

CSD,	 hvorfor	 det	 vil	 være	 en	 fordel	 for	 en	 CSD	 at	 få	 mange	 udstedelser,	 og	 dermed	 få	 flere	

handelstransaktioner.	

En	 CSD	 kan	 således	 komme	 ind	 på	 det	 danske	 marked,	 ved	 at	 konkurrere	 på	 udstedelsen	 af	

værdipapirer	og	dermed	få	udstedere	i	Danmark	til	at	benytte	den	pågældende	CSD	til	udstedelsen	og	

dermed	registreringen	af	værdipapirerne.	

Formålet	med	at	give	udstedere	 frit	valg	er	at	 fjerne	de	eventuelle	hindringer,	der	er	 i	den	nationale	

lovgivning.	Flere	medlemsstater	har	en	pligt	for	udstedere	til	at	udstede	via	de	nationale	CSD’er.	Ved	at	

fjerne	denne	hindring,	 får	 udstedere	 ret	 til	 at	 vælge,	 hvilken	 som	helst	 CSD	der	 er	 etableret	 i	 EU	 til	

registrering	af	deres	værdipapirer.216	

En	 udsteder	 af	 værdipapirer,	 har	 således	 fri	 adgang	 til	 at	 udstede	 værdipapirer	 i	 CSD’er,	 som	 er	

oprettet	 i	en	medlemsstat	og	som	har	 tilladelse	 til	udstedelse	 i	EU,	 jf.	CSDR	art.	49.	Den	pågældende	

CSD	skal	dog	opfylde	betingelserne	i	CSDR	art.	23.	

	

                                                
215	European	Securities	and	Markets	Authority	(ESMA),	er	en	uafhængig	EU	autoritet	som	bidrager	til	at	sikre	
stabiliteten	af	EU’s	finansielle	system,	ved	at	forbedre	beskyttelsen	af	investorer	og	fremme	stabile	og	
velordnede	finansielle	markeder.	
216	Jf.	CSDR,	præamblen	nr.	56	
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3.3.3.1	Betingelser	
Betingelserne	 i	 CSDR	 art.	 23	 omhandler	 først	 og	 fremmest,	 at	 en	 CSD	 frit	 kan	 levere	 sine	

tjenesteydelser	 i	 EU,	 såfremt	 den	 har	 opnået	 tilladelse,	 samt	 at	 de	 pågældende	 tjenesteydelser	 er	

omfattet	af	tilladelsen.217	Derudover	skal	en	CSD,	første	gang	denne	ønsker	at	levere	tjenesteydelser	i	

en	anden	EU-medlemsstat,	meddele	den	kompetente	myndighed	i	hjemlandet	a)	i	hvilken	medlemsstat	

CSD’en	har	til	hensigt	at	drive	virksomhed,	b)	en	driftsplan,	hvori	det	bl.a.	angives,	hvilke	former	for	

tjenesteydelser	 CSD’en	 har	 til	 hensigt	 at	 levere,	 c)	 hvilken	 eller	 hvilke	 valutaer	 CSD’en	 agter	 at	

behandle,	d)	når	der	er	en	filial,	 filialens	organisatoriske	struktur	og	navnene	på	de	personer,	der	er	

ansvarlige	 for	 filialens	 ledelse	 og	 e)	 såfremt	 dette	 er	 relevant,	 en	 vurdering	 af	 de	 foranstaltninger,	

CSD’en	har	til	hensigt	at	 træffe,	således	at	CSD’ens	deltagere	kan	overholde	den	nationale	 lovgivning	

som	omhandlet	i	CSDR	art.	49,	stk.	1.218	

Den	 kompetente	 myndighed	 i	 hjemlandet	 skal	 herefter	 sende	 oplysningerne	 til	 den	 kompetente	

myndighed	i	værtslandet	senest	3	måneder	efter	modtagelsen.219	

CSD’en	kan	først	begynde	at	levere	de	pågældende	tjenesteydelser	i	værtslandet	når	der	foreligger	en	

meddelelse	fra	værtslandet	om	at	den	er	godkendt	eller	3	måneder	efter	den	kompetente	myndighed	i	

hjemlandet	har	fremsendt	oplysningerne	til	den	kompetente	myndighed	i	værtslandet	såfremt	CSD’en	

ikke	har	modtaget	nogen	meddelelse.220	

En	 CSD	 skal	 behandle	 en	 anmodning	 om	 registrering	 af	 værdipapirer	 omgående,	men	 har	 ret	 til	 at	

nægte	levering	af	tjenesteydelser	til	udstedere,	såfremt	det	er	med	belæg	i	en	samlet	risikovurdering.	

Afslaget	kan	også	baseres	på,	at	den	anmodende	CSD	ikke	leverer	tjenesteydelserne	i	punkt	1	i	afsnit	A	

i	bilaget,	jf.	CSDR	art.	49,	stk.	4.	Det	er	påkrævet	at	der	foreligger	en	skriftlig	begrundelse	på	afslaget.	

	

3.3.3.2	Udsteders	frie	valg	i	praksis	
Som	beskrevet	i	afsnit	3.2.2.2	har	udstedere,	omfattet	af	den		danske	lovgivning	haft	fri	adgang	til	selv	

at	 vælge	 udsteder	 siden	 vedtagelsen	 af	 værdipapirhandelsloven,	 hvor	 CSD’ens	 (VPs)	 monopol	 blev	

ophævet.	Vedtagelsen	af	CSDR	har	derfor	 ikke	haft	nogen	reguleringsmæssig	ændring	 for	de	danske	

udstedere	af	værdipapirer,	men	alene	for	udstedere	i	andre	lande	i	EU.	Før	vedtagelsen	af	CSDR	blev	

                                                
217	jf.	CSDR	art.	23,	stk.	1	
218	jf.	CSDR	art.	23,	stk.	2	og	3	
219	jf.	CSDR	art.	23,	stk.	4	
220	jf.	CSDR	art.	23,	stk.	6	
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obligationer	 i	 et	 mindre	 omfang	 udstedt	 i	 andre	 EU	 lande,	 men	 dette	 var	 ikke	 normal	 praksis.	

Derudover	var	udstedelse	af	aktier	i	andre	lande	ikke	noget	der	normalt		forekom.221	

Hvis	 en	 udenlandsk	 CSD	 skulle	 udstede	 værdipapirer	 for	 en	 dansk	 udsteder,	 ville	 det	 kræve	 langt	

større	 brug	 af	 ressourcer,	 markedsføring	 mv.	 fra	 CSD’ens	 side	 inden	 vedtagelsen	 af	 CSDR,	 da	

udstederne	ikke	var	opmærksomme	på	at	det	var	en	mulighed.		CSD’en	skulle	derfor	bruge	væsentlige	

omkostninger	 på	 at	 gøre	 udstederne	 opmærksomme	 på	 muligheden,	 men	 alligevel	 ikke	 få	 	 et	

tilsvarende	antal	udstedere	til	sig.	

Der	 er	 derfor	 nærmere	 tale	 om	 en	 adfærdsændring	 ved,	 at	 CSDR	 har	 gjort	 det	 til	 en	 rettighed	 for	

udstedere	 frit	 at	 vælge,	 hvilken	 CSD	 der	 skal	 udstede	 værdipapirerne,	 end	 at	 der	 var	 tale	 om	 en	

egentlig	lovændring.	

Hvis	 en	 udstedelse	 foretages	 i	 VP,	 vil	 den	 første	 registrering	 ligeledes	 ske	 i	 VP	 og	 samtlige	

transaktioner	med	værdipapirerne	vil	dermed	skulle	ske	herigennem.	VP	kan	enten	være	aktøren	der	

står	for	clearing,	afvikling	og	registrering	eller	blot	en	af	disse.	Hvis	clearing	og	afvikling	f.eks.	foregår	

med	 T2S,	 så	 vil	 registreringen	 stadig	 skulle	 foregå	 i	 VP,	 for	 at	 sikringsakten	 er	 foretaget.	 Samtlige	

transaktioner	med	de	pågældende	værdipapir	vil	indebære	VP	som	en	part	i	efterhandlen.	

Den	CSD	der	opnår	udstedelsen	af	det	pågældende	værdipapir,	vil	således	stå	stærkt	på	markedet,	da	

denne	CSD	altid	vil	indgå	som	en	part	i	handlen	med	værdipapiret.			

	

3.3.3.3	Sammenfatning	
Ovenstående	afsnit	har	undersøgt,	hvordan	en	europæisk	CSD	kan	opnå	adgang	til	det	danske	marked.	

En	europæisk	CSD	kan	opnå	adgang	til	det	danske	marked	på	tre	forskellige	måder.		

Såfremt	 en	 CSD	 opnår	 CSD-tilladelse,	 kan	 denne	 frit	 levere	 de	 tjenesteydelser	 der	 er	 omfattet	 af	

tilladelsen	 i	 alle	 EU-medlemsstater,	 herunder	 i	 Danmark,	 eller	 ligeledes	 vælge	 at	 oprette	 en	 filial	 i	

Danmark.	Dette	vil	være	den	primære	mulighed	for	en	CSD,	hvis	denne	ønsker	at	komme	ind	på	det	

danske	marked.		

CSD’er	 kan	 tilslutte	 sig	 andre	 CSD’er	 via	 CSD-link,	 hvoraf	 der	 er	 fire	 typer	 af	 links.	 Det	 er	 således	

undersøgt,	 hvordan	 en	 europæisk	 CSD	 kan	 tilslutte	 sig	 med	 et	 CSD-link	 til	 VP	 Securities	 A/S.	 Ved	

tilslutning	til	VP	Securities	A/S	gennem	et	CSD-link,	får	den	europæiske	CSD	ikke	direkte	adgang	til	det	

danske	marked.	CSD’en	får	derimod	adgang	i	den	forstand,	at	dennes	deltagere	og	deltagernes	kunder	

                                                
221	Schaumburg-Müller,	Peer	&	Werlauff,	Erik,	(2012),	Børs-	og	kapitalmarkedsret,	side	228	
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får	mulighed	for	at	købe	og	sælge	de	værdipapirer,	der	er	registreret	i	VP,	uden	at	CSD’ens	kunder	skal	

være	 deltager	 i	 begge	 og	 dermed	 opdele	 deres	 porteføljer.	 På	 den	måde	 kan	 CSD’en	 fastholde	 sine	

deltagere,	 ved	 at	 agere	mellemled	 i	 deres	 handler	med	 værdipapirer,	 der	 er	 registreret	 i	 VP.	 Dette	

betyder	at	CSD’ens	deltagere	 ikke	skal	have	opdelt	deres	porteføljer	 i	 flere	CSD’er,	men	kan	beholde	

hele	 porteføljen	 i	 én	 CSD,	 hvori	 samtlige	 handelstransaktioner	 ligeledes	 vil	 indgå.	 På	 den	måde	 kan	

Euroclear	 Sweden	 f.eks.	 fastholde	 sine	 deltagere,	 ved	 at	 agere	 mellemled	 i	 deres	 handler	 med	

værdipapirer	der	er	registreret	i	VP.	

Det	er	nærmere	reguleret	i	KML,	hvordan	en	CSD	kan	tilslutte	sig	en	dansk	CSD	som	et	kontoførende	

institut.		

Udover	at	opnå	adgang	via	CSD-tilladelse	eller	CSD-link,	kan	en	europæisk	CSD	ligeledes	opnå	adgang	

til	det	danske	marked,	ved	at	få	de	danske	udstederes	værdipapirudstedelser.	CSDR	bestemmer,	at	en	

udsteder	har	frit	valg	til	at	udstede	værdipapirer	i	CSD’er,	som	er	oprettet	i	en	medlemsstat	og	som	har	

tilladelse	til	udstedelse	i	EU,	så	længe	de	øvrige	betingelser	er	opfyldt.	

Udsteders	 frie	 valg	 af	 CSD,	 efter	CSDR,	 vurderes	dermed	 som	en	mulighed	 for	 at	 komme	 ind	på	det	

danske	marked.	Med	 CSDR	 art.	 49	 er	 det	 blevet	 en	 rettighed	 for	 udstedere	 at	 kunne	 vælge	mellem	

CSD’er,	 ved	 udstedelsen	 af	 værdipapirer.	 Flere	 EU-medlemsstater	 har	 haft	 en	 national	 barrierer,	

hvorefter	 udstedelsen	 skulle	 foregå	 i	 den	nationale	 CSD,	men	dette	 var	 ikke	 et	 krav	 i	Danmark.	Det	

fremgår	af	analysen	at	den	CSD,	hvori	udstedelsen	sker,	vil	stå	stærkt	på	markedet	og	dermed	anses	

denne	mulighed	også	for	anvendelig,	hvis	en	europæisk	CSD	vil	komme	ind	på	det	danske	marked.		

En	CSD	fra	en	EU-medlemsstat	kan	således	få	adgang	til	det	danske	marked	på	tre	måder.	Enten	ved	at	

benytte	CSD-tilladelsen,	ved	at	tilslutte	sig	med	et	CSD-link,	eller	ved	at	tiltrække	de	danske	udstedere	

for	at	opnå	værdipapirudstedelsen.	

	

3.4	Delkonklusion	
Ovenstående	 analyse	 har	 fastlagt	 gældende	 ret	 for	 CSD’er	 i	 Danmark.	 Som	 en	 del	 af	 gældende	 ret	

fandtes	det	ligeledes	relevant	at	fastlægge,	hvilke	betingelser	der	gælder	for	at	drive	virksomhed	som	

CSD.	 I	 forlængelse	 af	 analysen	 af	 gældende	 ret	 samt	 hvilke	 betingelser	 der	 gælder	 for	 at	 drive	

virksomhed	som	CSD,	er	det	ligeledes	undersøgt,	hvordan	en	europæisk	CSD	kan	opnå	adgang	til	det	

danske	marked.	
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CSD’er	 i	 Danmark	 er	 reguleret	 af	 henholdsvis	 CSDR	 og	 KML.	 CSDR	 finder	 anvendelse	 for	 CSD-

aktiviteter	 i	EU,	herunder	aktiviteter	 i	Danmark,	 i	det	omfang	der	 ikke	 følger	andet	af	 forordningen.	

Der	 ses	 i	 høj	 grad	 fællestræk	mellem	 formålet	 i	 CSDR	og	 formålet	 i	KML,	hvilket	 er	 en	effekt	 af	den	

revurdering,	der	blev	foretaget	af	VPHL	på	baggrund	af	de	fælles	europæiske	regler.		

En	afgørende	betingelse	 for	at	kunne	drive	virksomhed	som	CSD,	 er	 at	opnå	en	CSD-tilladelse.	Efter	

denne	 tilladelse	er	opnået,	 følger	der	en	række	betingelser	 i	CSDR,	som	CSD’er	skal	overholde	 for	at	

opretholde	denne	tilladelse.	Disse	krav	har	til	 formål	at	 fjerne	konkurrenceforvridninger,	samt	sørge	

for	 at	 CSD’er	 er	 solide	 og	 sikre.	 Det	 er	 bl.a.	 et	 kapitalkrav	 samt	 et	 krav	 til	 værdipapirafviklingen,	

herunder	kravet	om	elektronisk	registrering.	

En	europæisk	CSD	kan	opnå	adgang	til	det	danske	marked	på	tre	forskellige	måder.	Enten	ved	at	opnå	

CSD-tilladelse,	hvorefter	CSD’en	 frit	kan	 levere	de	 tjenesteydelser	der	er	omfattet	af	 tilladelsen	 i	alle	

EU-medlemsstater,	 herunder	 i	 Danmark,	 eller	 ligeledes	 vælge	 at	 oprette	 en	 filial	 i	 Danmark.	 En	

europæisk	CSD	kan	 ligelede	 opnå	 adgang	 ved	 at	 tilslutte	 sig	 den	danske	CSD,	VP	 Securities	A/S,	 via	

CSD-link.	Ved	 tilslutning	 til	VP	Securities	A/S	gennem	et	CSD-link,	 får	den	europæiske	CSD	dog	 ikke	

direkte	adgang	til	det	danske	marked.	Udover	at	opnå	adgang	via	CSD-tilladelse	eller	CSD-link,	kan	en	

europæisk	 CSD	 ligeledes	 opnå	 adgang	 til	 det	 danske	 marked,	 ved	 at	 få	 de	 danske	 udstederes	

værdipapirudstedelser.	 CSDR	 bestemmer,	 at	 en	 udsteder	 har	 frit	 valg	 til	 at	 udstede	 værdipapirer	 i	

CSD’er,	som	er	oprettet	i	en	medlemsstat	og	som	har	tilladelse	til	udstedelse	i	EU,	så	længe	de	øvrige	

betingelser	er	opfyldt.	

CSD’er	i	Danmark	er	således	reguleret	af	henholdsvis	CSDR	og	KML,	og	en	CSD	fra	en	EU-medlemsstat	

kan	få	adgang	til	det	danske	marked	ved	at	opnå	CSD-tilladelse,	oprette	CSD-link	eller	ved	at	overtage	

danske	udstedelser.	
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Kapitel	4	Konkurrencesituationen	på	CSD-markedet	

Som	 beskrevet	 i	 Kapitel	 3,	 blev	 CSDR	 vedtaget	 med	 det	 formål	 at	 fastsætte	 ensartede	 krav	 for	

værdipapirafvikling	 i	EU,	bl.a.	 for	at	 fremme	konkurrencen	mellem	CSD’er.	Formålet	med	KML,	er	at	

sikre	en	anvendelig	og	tidssvarende	regulering	af	kapitalmarkederne	i	Danmark,	ligeledes	med	henblik	

på	at	skabe	en	øget	konkurrence	mellem	aktørerne.	

Værdipapirmarkedet	 er	 således	 i	 konstant	 forandring,	med	et	øget	 fokus	på	at	 tilpasse	 reguleringen	

herefter.	Samtidig	er	der	stor	interesse	for	at	skabe	et	fælles	europæisk	værdipapirmarked,	med	øget	

gennemsigtighed	og	skærpet	konkurrence	gennem	fælles	EU-regulering.	På	baggrund	af	ovenstående	

findes	det	interessant	at	analysere	den	nuværende	konkurrencesituation	på	CSD-markedet	i	Danmark,	

efter	CSDRs	ikrafttræden,	samt	dennes	effekt	på	konkurrencesituationen.	

Nærværende	 kapitel	 har	 således	 til	 formål	 først	 at	 fastlægge	 det	 relevante	 marked,	 for	 herefter	 at	

analysere	 VP’s	markedsposition,	 såfremt	 potentielle	 konkurrenter	 ønsker	 at	 indtræde	 på	markedet.	

Dette	gøres	med	udgangspunkt	 i	den	gældende	regulering	af	CSD’er,	der	blev	 fastlagt	 i	den	 juridiske	

analyse	 i	Kapitel	3.	På	baggrund	heraf,	vurderes	hvilken	vækststrategi	der	vil	være	den	optimale	 for	

VP.	

Herefter	 foretages	 en	 analyse	 af,	 hvorvidt	 den	 fælles	 europæiske	 regulering,	 CSDR,	 kan	 påvirke	

konkurrencen	på	CSD-markedet	i	Danmark,	samt	om	denne	markedstilstand	er	Kaldor-Hicks	efficient.	

	

4.1	Markedsafgrænsning	
Det	er	nødvendigt	at	definere,	hvad	der	udgør	det	relevante	marked,	før	der	kan	analyseres	et	marked	

i	økonomisk	forstand.	Den	valgte	metode	til	at	afgrænse	markedet	er	SSNIP-testen,	også	kaldet	“Den	

hypotetiske	monopolist-test”,	da	testen	tager	udgangspunkt	i	analysen	af,	hvorvidt	det	er	profitabelt	at	

hæve	prisen	for	en	monopolist.222		

Det	 marked,	 der	 skal	 defineres,	 består	 både	 af	 et	 produktmarked	 og	 et	 geografisk	 marked.	 Disse	

markeder	 skal	 afgrænses	 hver	 for	 sig,	 hvilket	 gøres	 ved	 at	 vurdere	 følgerne	 af	 en	 væsentlig	 og	

hypotetisk	prisstigning	på	 f.eks.	5-10%.	Prisstigningen	skal	 foretages	på	det	primære	produkt	og	på	

det	 geografiske	 område.	 De	 goder	 der	 udsætter	 hinanden	 for	 et	 konkurrencepres,	 efter	 denne	

monopolist-test,	vil	tilsammen	udgøre	det	relevante	marked.223		

                                                
222	Motta,	Massimo,	(2004),	Competition	policy:	Theory	and	practice,	side	102	
223	Motta,	Massimo,	(2004),	Competition	policy:	Theory	and	practice,	side	103	
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Produktmarkedet	 afgrænses	 ved	 at	 vurdere	 følgerne	 af	 en	 prisstigning	 på	 et	 primært	 produkt.	 Det	

kunne	 f.eks.	 være,	 at	 der	 blev	 foretaget	 en	 prisstigning	 på	 produkt	 X.	 Såfremt	 forbrugerne	 ved	

prisstigningen	 på	 produkt	 X	 vælger	 at	 substituere	 med	 produktet	 Y,	 vil	 X	 og	 Y	 være	 en	 del	 af	 det	

samme	 marked.	 Inkluderingen	 af	 produkter	 fortsætter,	 indtil	 en	 prisstigning	 ikke	 medfører	 at	

forbrugerne	 substituerer	 til	 et	 andet	 produkt	 og	 således	 vil	 være	 profitabel.	 Alle	 de	 produkter	

forbrugerne	 vælger	 at	 substituere	 til	 ved	 en	 prisstigning	 på	 produkt	 X,	 vil	 udgøre	 det	 relevante	

produktmarked.	Såfremt	det	er	profitabelt	 at	 lave	en	prisstigning	på	produkt	X,	 vil	det	udelukkende	

være	X	der	udgør	det	relevante	marked.		

For	 afgrænsningen	 af	 det	 relevante	 geografiske	 marked	 anvendes	 næsten	 samme	 fremgangsmåde.	

Følgerne	 af	 samme	 prisstigning,	 som	 nævnt	 ovenfor,	 vurderes	 ved	 denne	 afgrænsning	 i	 et	 bestemt	

geografisk	 område.	 Såfremt	 prisstigningen	 ikke	 er	 profitabel,	 grundet	 forbrugernes	 villighed	 til	 at	

handle	 i	 et	 andet	 område,	 vil	 disse	 områder	 udøve	 konkurrencepres	 på	 hinanden	 og	 udgør	 således	

samme	marked.	Hvis	det	er	profitabelt	at	lave	en	prisstigning	på	det	pågældende	geografiske	område,	

udgør	det	geografiske	marked	udelukkende	dette	område.224		

Nærværende	SSNIP-test	foretages	for	VP,	hvor	formålet	er	at	afgrænse	det	relevante	marked,	herunder	

at	finde	VPs	primære	produkt-	og	geografiske	marked.	Markedsafgrænsningen	anvendes	ligeledes	til,	

senere	i	analysen,	at	identificere	VPs	potentielle	konkurrenter,	samt	til	at	vurdere	den		mest	optimale	

vækststrategi	for	VP.	SSNIP-testen	vil	således	danne	grundlag	for	de	resterende	økonomiske	analyser.	

	

4.1.1	Produktmarkedet	for	VP	Securities	A/S	
VP	er,	som	nævnt	ovenfor,	CSD	i	Danmark.	CSD’er	skal	have	en	CSD-tilladelse	for	at	drive	virksomhed	i	

EU	 og	 tilladelsen	 vil	 dermed	 være	 en	 afgørende	 faktor	 for,	 hvorvidt	 virksomheden	 er	 en	 potentiel	

konkurrent.	

En	 CSD	 har	 mulighed	 for	 at	 tilbyde	 en	 lang	 række	 ydelser,	 herunder	 de	 tre	 kerneydelser,	 som	 er	

beskrevet	 i	 CSDRs	 bilag.	 Af	 CSD-tilladelsen	 fremgår	 det,	 hvilke	 kerneydelser	 og	 hvilke	 accessoriske	

ydelser	som	CSD’en	er	meddelt	tilladelse	til	at	levere.	

VP	har	tilladelse	til	at	levere	alle	tre	kerneydelser	i	Afsnit	A,	som	oplistet	i	punkt	1-3	nedenfor,	samt	en	

lang	række	accessoriske	services.225		

1. Registreringsydelse	

                                                
224	Motta,	Massimo,	(2004),	Competition	policy:	Theory	and	practice,	side	113	
225	European	Securities	and	Markets	Authority,	(2018,	marts),	CSD	Register	-	articles	21	and	58	of	Regulation	(EU)	
No	909/2014	(CSDR)	
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2. Central	forvaltningsydelse	

3. Afviklingsydelse	

	

Da	 nærværende	 afhandling	 har	 fokus	 på	 udstedelse	 og	 registrering	 af	 værdipapirer	 samt	

værdipapirafvikling,	vil	disse	kerneydelser	være	afsættet	for	den	videre	analyse	af	produktmarkedet.		

Udstedelse	og	registrering	af	værdipapirer	er	en	central	del	af	processen,	ved	handel	af	værdipapirer.	

Udstedelsen	 sker,	 når	 en	 virksomhed	 ønsker	 at	 opnå	 en	 større	 kapital	 og	 registreringen	 er	

sikringsakten	 for	 udstedelsen	 og	 efterfølgende	 handler.	 Det	 fremgår	 af	 CSDR,	 at	 der	 ikke	 ønskes	 en	

begrænsning	af,	hvilke	institutioner	der	kan	registrere	værdipapirerne	elektronisk	ved	udstedelsen,	og	

åbner	 således	 op	 for	 andre	 aktører,	 såsom	 registratorer.	 Transaktioner	 med	 værdipapirer	 der	

gennemføres	på	regulerede	markedspladser,	såsom	Nasdaq,	er	dog	begrænset	til	CSD’er.	Dette	krav	er	

for	at	sikre,	at	de	nævnte	værdipapirer	afvikles	i	værdipapirafviklingssystemer.226	Der	sondres	således	

mellem	 værdipapirer	 som	 handles	 via	 et	 reguleret	marked	 og	 værdipapirer	 der	 ikke	 er	 til	 offentlig	

handel.	En	registrator	vil	dog	ikke	udgøre	en	konkurrent	for	VP,	da	de	ikke	er	omfattet	af	CSD	begrebet	

og	dermed	 ikke	kan	opnå	en	CSD-tilladelse.	Registreringen,	 som	 	ydelse,	kan	 ikke	 substitueres	af	 en	

anden	 ydelse,	 da	 denne	 er	 unik	 i	 forhold	 til	 værdipapirhandel.	 Udstedelsen	 har	 en	 tilsvarende	 unik	

position,	 da	 værdipapirhandlen	 er	 afhængig	 af	 selve	 udstedelsen.	 Hverken	 registrering	 eller	

udstedelse	 vil	 dermed	 være	 i	 konkurrence	 med	 andre	 ydelser	 på	 værdipapirmarkedet,	 hvorfor	 en	

prisstigning	på	begge	ydelser	på	5-10%	vil	være	profitabel	for	VP.		

Værdipapirafviklingssystemer	 kan	 alene	 drives	 af	 en	 CSD,	 der	 har	 opnået	 tilladelse	 i	

overensstemmelse	 med	 CSDR.227	 En	 CSD	 bør	 som	 minimum	 drive	 værdipapirafviklingssystem	 i	

kombination	med	én	anden	kerneydelse,	da	denne	kombination	har	en	stor	betydning	for,	at	en	CSD	

kan	 spille	 den	 rolle,	 der	 tilkommer	 CSD’er	 ved	 værdipapirafvikling.228	 Da	 selve	 afviklingen	 af	

værdipapirer	er	en	central	del	af	processen	for	køb	og	salg	af	værdipapirer	og	ikke	kan	erstattes	af	en	

anden	 ydelse,	 er	 der	 ikke	 andre	 substituerbare	 services.	 Såfremt	 VP	 hævede	 prisen	 for	 deres	

afviklingsydelse	ville	det	være	profitabelt,	da	denne	ydelse	ikke	er	substituerbar.		

En	CCP	tilbyder	netting,	som	udgør	en	del	af	clearingen,	hvilket	også	foretages	i	en	CSD.	Da	en	CCP	ikke	

har	CSD-tilladelse	 og	 alene	 agerer	 som	mellemled	 i	 værdipapirtransaktioner,	 anses	disse	 ikke	 for	 at	

være	konkurrenter	til	VP.	

                                                
226	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	11		
227	jf.	CSDR,	art.	18,	stk.	2	
228	jf.	CSDR,	præamblen	nr.	26	
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Registrering	 (herunder	 udstedelse)	 samt	 værdipapirafvikling	 er	 en	 del	 af	 CSD’ers	 kerneydelser.	

Generelt	 vil	 der	 være	 en	 CSD	 i	 hvert	 land,	 dog	med	 nogle	 få	 undtagelser.229	 De	 to	 store	 aktører	 på	

markedet,	 som	 driver	 CSD-virksomhed	 i	 flere	 lande,	 er	 Euroclear	 Group	 og	 Clearstream	 Group.	

Euroclear	Group	består	af	 forskellige	enheder,	herunder	CSD’er	 i	Frankrig,	Belgien,	Sverige,	Holland,	

Finland	 og	 Storbritannien	 (herunder	 Irland),	 hvorimod	 Clearstream	 Group	 kun	 opererer	 med	 to	

nationale	CSD’er	i	henholdsvis	Tyskland	og	Luxembourg.230	Euroclear	Group	og	Clearstream	Group	er	

såkaldte	 internationale	 CSD’er	 (ICSD),	 da	 de	 opererer	 med	 værdipapirafviklingssystemer	 for	

internationale	værdipapirer.231		

Produktmarkedet	udgør	således	udstedelse,	registrering	og	værdipapirafvikling,	som	udelukkende	kan	

udbydes	af	CSD’er,	der	har	opnået	en	CSD-tilladelse.		

	

4.1.2	Det	geografiske	marked	for	VP	Securities	A/S	
VP	er,	på	nuværende	tidspunkt,	den	eneste	CSD	på	det	danske	marked.	Før	ikrafttrædelsen	af	CSDR	og	

herved	kravet	om	en	CSD-tilladelse,	kunne	VP	udelukkende	tilbyde	deres	aktiviteter	og	tjenesteydelser	

i	Danmark.	Der	var	dog	mulighed	for	at	oprette	links	til	andre	CSD’er,	så	VP	kunne	afvikle	udenlandske	

værdipapirhandler	 for	 deres	 danske	 deltagere.	 Med	 CSD-tilladelsen	 har	 VP	 mulighed	 for	 at	 tilbyde	

deres	 tjenesteydelser	 til	 alle	 EU-medlemsstater.	Det	 såkaldte	 europæiske	 pas	 kan	 tilsvarende	 opnås	

for	andre	CSD’er	i	EU.		

Før	denne	CSD-tilladelse	ville	en	prisstigning	på	det	danske	marked	have	været	profitabelt	for	VP,	da	

deltagerne	ikke	havde	mulighed	for	at	substituere	til	et	andet	marked,	og	markedet	ville	derfor	alene	

udgøre	Danmark.	Med	CSD-tilladelsen	har	markedet	rykket	sig	fra	at	være	det	nationale	marked	til	at	

være	det	europæiske	marked.	En	prisstigning	i	Danmark	vil	således	ikke	nødvendigvis	være	profitabel	

for	VP,	 da	 deltagerne	på	 det	 danske	marked	nu	har	mulighed	 for	 at	 benytte	 en	 anden	CSD	 i	 EU.	 En	

prisstigning	 hos	 VP	 kan	 hermed	 betyde,	 at	 andre	 EU-medlemsstater	 kan	 være	 mere	 attraktive	 at	

udstede,	registrere	eller	afvikle	igennem.		

Det	geografiske	marked	for	VP,	efter	opnåelsen	af	CSD-tilladelsen,	er	derfor	EU.		

	

                                                
229	European	Commission,	(2014,	april),	Regulation	on	securities	settlement	and	on	Central	Securities	Depositories	
in	the	EU	(‘CSD	Regulation’)	–	Frequently	Asked	Questions	
230	European	Commission,	(2014,	april),	Regulation	on	securities	settlement	and	on	Central	Securities	Depositories	
in	the	EU	(‘CSD	Regulation’)	–	Frequently	Asked	Questions		
231	Euroclear	&	Clearstream,	(2012,	januar),	International	Securities	-	Operational	Market	Practice	Book	
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4.2	SWOT-analyse	af	VP	Securities	A/S	
Da	 VP	 står	 over	 for	 en	 potentiel	 ny	 markedssituation,	 med	 mulighed	 for	 øget	 konkurrence,	 er	 det	

relevant	 for	 VP	 at	 foretage	 en	 SWOT-analyse,	 da	 denne	 anvendes	 til	 strategisk	 planlægning.232	

Formålet	 med	 SWOT-analysen	 er	 at	 vurdere,	 i	 hvilken	 grad	 VP	 er	 i	 stand	 til	 at	 matche	 de	

markedsmuligheder,	 der	 foreligger	 og	 således	 undersøge,	 hvordan	 VP	 står	 på	 det	 danske	marked	 i	

forhold	til	potentielle	konkurrenter	fra	EU.		

SWOT-analysen	har	til	 formål	at	 identificere	og	analysere	VPs	interne	stærke	og	svage	sider	samt	de	

eksterne	muligheder	og	trusler,	de	står	overfor.	De	interne	forhold	opdeles	i	VPs	stærke	og	svage	sider,	

som	 er	 fuldt	 kontrollerbare	 for	 VP.	 De	 eksterne	 forhold	 opdeles	 i	 VPs	 muligheder	 og	 trusler,	 som	

består	af	deres	makro-	og	mikromiljø	og	dermed	forhold	som	ikke	kan	kontrolleres	af	VP.233		

De	fire	punkter	vil	blive	behandlet	hver	for	sig,	for	at	give	et	overblik	over	VPs	position	på	det	danske	

marked.	SWOT-analysen	for	VP	er	opstillet	i	figur	4	nedenfor,	hvorefter	hvert	punkt	vil	blive	uddybet.	

	 	

                                                
232	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	83	
233	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	85	
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SWOT-analyse	for	VP	Securities	A/S	

Interne	forhold	

Stærke	sider/Strenghts	(S)	 Svage	sider/Weaknesses	(W)	

1. Segregerede	konti	

2. Accessoriske	ydelser	

3. CSD-tilladelse	

4. Veletableret	IT-system	

5. Anciennitet	

1. Beliggenhed	

2. Anciennitet	

Eksterne	forhold	

Muligheder/Opportunities	(O)	 Trusler/Threats	(T)	

1. Nordisk	CSD	

2. T2S	

3. Blockchain	

1. Store	aktører	

2. Teknologisk	videreudvikling	

3. Blockchain	

4. Yderligere	regulering	

Figur	4:	SWOT-analyse	for	VP	Securities	A/S	
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4.2.1	VPs	styrker	
1.	Segregerede	konti	

CSDR	stiller	et	krav	om,	at	CSD’er	skal	tilbyde	deres	deltagere	at	kunne	vælge	mellem	samlekonti	og	

segregerede	konti.234	

Segregerede	konti	giver	slutinvestorerne	en	større	beskyttelse,	i	tilfælde	af	det	kontoførende	instituts	

insolvens.	 Det	 giver	 ligeledes	 en	 transparens	 om	 ejerskab,	 når	 hver	 slutinvestors	

værdipapirbeholdning	 er	 registreret	 på	 den	 enkelte	 investor	 og	 ikke	 blot	 er	 registreret	 på	 en	

samlekonto	hos	det	respektive	kontoførende	institut.235	

Da	VP	har	tilbudt	segregerede	konti	siden	starten	af	1980’erne236,	er	systemet	allerede	bygget	op	til	at	

kunne	håndtere	kravet	i	CSDR	om,	at	CSD’er	skal	tilbyde	denne	type	konto.	Det	er	en	styrke	i	forhold	til	

de	CSD’er,	hvor	normen	er	at	operere	med	samlekonti.		

VP	 havde	 i	 2016	 3,26	mio.	 værdipapirkonti	 registreret,	 hvilket	 er	 betydeligt	 flere	 end	mange	 andre	

CSD’er.237	 	 Euroclear	 Sweden	 ligger	 meget	 tæt	 på	 VP	 med	 3,20	 mio.	 værdipapirkonti,	 hvorimod	

Euroclear	 UK	 kun	 havde	 381.085	 værdipapirkonti	 og	 Euroclear	 France	 ikke	 mere	 end	 922	

værdipapirkonti.238	Det	er	normalt	at	CSD’erne	i	de	nordiske	lande,	herunder	VP,	har	værdipapirkonti	

for	hver	enkelt	investor,	hvorimod	de	resterende	CSD’er	i	EU	hovedsageligt	opererer	med	samlekonti.	

Det	er	i	disse	medlemsstater	primært	depotbanker,	der	har	konto	hos	den	pågældende	CSD,	enten	til	

egne	værdipapirer	eller	samlekonti	til	opbevaring	af	kunders	værdipapirer.239				

2.	Accessoriske	ydelser	

Udover	 VPs	 kerneydelser,	 som	 indebærer	 registreringsservice	 og	 afviklingsservice,	 tilbyder	 VP	 en	

række	accessoriske	ydelser	til	deres	kunder.	Som	periferiydelse	tilbyder	VP	udstedelsesservices,	f.eks.	

håndtering	 af	 ISIN	 koder,	 insider	 services,	 depothåndtering,	 clearingservice,	 investor	 services	

(heriblandt	ejerbogsføring,	generalforsamlingshåndtering	mm.).240		

VP	tilbyder	 ligeledes	brancheløsninger,	som	er	målrettet	en	række	brancher	 indenfor	den	finansielle	

sektor.	Ved	at	se	på	de	enkelte	brancher	og	markeder	som	en	helhed,	har	VP	skabt	en	række	løsninger,	

                                                
234	Jf.	afsnit	3.2.3.5	
235	https://www.vp.dk/en/Services/Depository-Service/Account-Segregation,	Lokaliseret	d.	02.04.2018	
236	https://www.vp.dk/en/Services/Depository-Service/Account-Segregation,	Lokaliseret	d.	02.04.2018	
237	Jf.	Bilag	1:	Antal	værdipapirkonti	i	2016	
238	Jf.	Bilag	1:	Antal	værdipapirkonti	i	2016	
239	European	Post	Trade	Forum,	(2017,	maj),	EPTF	Report,	side	47-48	
240	VP	Securities,	(2018,	marts),	Annual	report	2017,	side	12	
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hvorefter	VP	har	mulighed	 for	at	give	konkurrencemæssige	 fordele	 til	kunderne,	ved	at	 samle	deres	

finansielle	behov.241			

Det	er	en	styrke	for	VP	at	kunne	tilbyde	accessoriske	ydelser,	da	det	ofte	vil	være	en	fordel	for	deres	

kunder	 at	 have	den	 samme	 leverandør.	Det	 giver	 ligeledes	VP	 en	mulighed	 for	 at	 række	ud	 til	 flere	

kunder.	

3.	CSD-tilladelse	

VP	var	en	af	de	første	til	at	opnå	den	europæiske	CSD-tilladelse	efter	bestemmelserne	i	CSDR.242	Der	er	

kun	 én	 CSD	 udover	 VP	 der	 indtil	 videre	 har	 opnået	 denne	 CSD-tilladelse.243	 VP	 er	 således	 en	 af	 de	

første	CSD’er	i	EU	der	kan	tilbyde	deres	services	til	alle	medlemsstater	i	EU.244	Dette	betyder,	at	VP	har	

en	 first-mover	 fordel	 på	 værdipapirmarkedet	 og	 dermed	 kan	 tilbyde	 deres	 ydelser	 i	 andre	 EU-

medlemsstater,	før	andre	europæiske	CSD’er.	

Dette	giver	anledning	til	at	antage,	at	VP	har	haft	en	hurtig	process	for	at	få	ansøgningen	klar	samt	at	

de	dokumenter	der	skulle	indgå,	som	en	del	af	ansøgningen,	har	været	problemfrie.	

4.	Veletableret	IT-system	

Som	udbyder	af	en	så	væsentlig	del	af	infrastrukturen	på	kapitalmarkedet,	er	det	vigtigt	at	tilbyde	et	

troværdigt	 og	 stabilt	 IT-system.	 IT-systemerne	 i	 VP	 spiller	 en	 central	 rolle	 i	 forbindelsen	 mellem	

udstedelsen	af	værdipapirer	og	investorerne.	De	nuværende	systemer	anses	som	troværdige	og	sikre	

platforme,	 som	er	med	 til	 at	 sikre	 et	 stærkt	 teknisk	 fundament	 for	 værdipapirtransaktioner	 nu	 og	 i	

fremtiden.	VPs	IT-systemer	er	velfungerende	og	karakteriseret	ved	en	høj	stabilitet,	med	en	funktionel	

CSD-infrastruktur	til	T2S	platformen.245	

Eftersom	 VP,	 siden	 starten	 af	 1980’erne,	 har	 opereret	med	 segregerede	 konti,	 har	 deres	 IT-system	

været	udviklet	 til	 at	 kunne	håndtere	det	 store	antal	 konti,	 der	kræves,	når	der	 tilbydes	 segregerede	

konti.	Dette	betyder	gør,	at	VPs	IT-system	har	kapaciteten	til	at	oprette	flere	konti,	og	at	de	dermed	har	

ressourcerne	 til	 at	 overtage	 udstedelser	 og	 afvikling	 fra	 konkurrerende	 CSD’er.	 VPs	 IT-system	 er	

dermed	 allerede	 konkurrencedygtigt,	 i	 forhold	 til	 kravet	 i	 CSDR,	 om	at	 levere	de	 segregerede	 konti,	

hvilket	andre	CSD’er	muligvis	får	kapacitetsmæssige	udfordringer	med	at	levere,	da	mange	lande	alene	

opererer	med	samlekonti,	jf.	punktet	under	VPs	stærke	sider	“Segregerede	konti”.	

                                                
241	https://www.vp.dk/da-DK/Business-solutions,	Lokaliseret	d.	02.04.2018	
242	https://www.vp.dk/en/About-VP/Legal-framework/CSDR-implementation,	Lokaliseret	d.	02.04.2018	
243	Ifølge	European	Securities	and	Markets	Authority,	(2018,	marts),	CSD	Register	-	articles	21	and	58	of	
Regulation	(EU)	No	909/2014	(CSDR),	er	Nasdaq	CSD	SE	-	Latvia,	den	eneste	CSD	udover	VP,	der	er	meddelt	
tilladelse	pr.	23.	februar	2018,	som	er	den	seneste	opdatering	af	registeret	(08.05.2018)	
244	European	Securities	and	Markets	Authority,	(2018,	marts),	CSD	Register	-	articles	21	and	58	of	Regulation	(EU)	
No	909/2014	(CSDR)	
245	VP	Securities,	(2018,	marts),	Annual	report	2017,	side	17	
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VP	formår	både	at	holde	IT-platformen	ved	lige,	samt	videreudvikle	på	denne.	Platformen	er	designet	

til	 at	 kunne	 håndtere	 store	 mængder	 af	 transaktioner,	 og	 platformens	 skalerbarhed	 anses	 for	

væsentlig	for	at	kunne	imødekomme	muligheden	for	nye	kunder	i	fremtiden.246		

De	interne	IT-systemer,	hvor	VP	registrerer	og	afvikler	værdipapirer,	har	således	et	stort	fokus.	Men	

også	eksterne	IT-systemer	får	i	højere	grad	fokus,	herunder	VPs	forbindelse	til	T2S	platformen	som	vil	

blive	yderligere	integreret	i	VP,	når	deltagerne	kan	afvikle	i	danske	kroner	på	T2S.247	VP	var	ligeledes	

den	første	CSD	i	Norden,	der	tilsluttede	sig	den	fælles	europæiske	afviklingsplatform,	T2S.248	

5.	Anciennitet		

I	Danmark	skifter	befolkningen	ofte	job.	Danmark	har	ligget	i	top	3	siden	2013,	i	forhold	til	andelen	af	

nyansatte	 i	 Europa.249	 Med	 en	 stor	 andel	 af	 nyansatte,	 betyder	 det	 også	 at	 befolkningen	 ikke	 er	 i	

samme	 stilling	 i	 en	 længere	periode	og	dermed	har	 en	 generel	 lav	 anciennitet.	Danmark	 lå	på	 en	3.	

plads,	ud	af	34	lande,	i	2017	i	Europa	og	en	1.	plads	i	2016.	Til	sammenligning,	har	Tyskland	generelt	

ligget	 i	 top	 20	 siden	 2013,	 hvor	 de	 har	 ligget	 på	 en	 18.	 plads	 de	 sidste	 to	 år.	 I	 forhold	 til	 Europas	

gennemsnit,	som	lå	på	en	17.	plads	i	2016	og	2017,250	ligger	Danmark	langt	højere.	Ud	fra	dette	kan	det	

udledes,	at	Danmark	har	en	høj	jobomsætning	og	dermed	en	tendens	til	at	have	en	lav	anciennitet.		

Selvom	Danmark	generelt	har	en	høj	jobomsætning,	ligger	VPs	anciennitet	i	2017	på	lidt	over	7	år251.	

Dette	giver	VP	en	styrke	bl.a.	 i	 form	af	viden.	Ekspertise	og	stor	viden	for	sektoren	er	effekten	af	høj	

anciennitet,	hvorfor	dette	kan	anses	en	stor	styrke.	Medarbejderne	har	ved	en	høj	anciennitet,	været	

ansat	i	virksomheden	i	mange	år	og	vil	dermed	have	oparbejdet	en	viden,	som	ingen	udefrakommende	

personer	kan	matche.	Dette	giver	en	høj	specialisering	for	medarbejderen	med	den	høje	anciennitet	og	

disse	 medarbejdere	 har	 stor	 betydning	 for	 virksomheden,	 grundet	 den	 ekspert-lignende	 rolle	

medarbejderne	opnår.	

Med	 en	 høj	 anciennitet	 vil	 medarbejdernes	 erfaring	 i	 udarbejdelsen	 af	 arbejdsopgaver	 give	 mere	

effektivitet.	 Udover	 erfaring	 med	 arbejdsopgaver,	 har	 medarbejderne	 ligeledes	 kunderelateret	

erfaring,	hvilket	er	centralt	for	en	servicevirksomhed	som	VP.		

Derudover	vil	der	 foreligge	en	større	kontinuitet	 i	den	strategiske	retning	med	en	høj	anciennitet	på	

ledelsesniveau.		

                                                
246	VP	Securities,	(2018,	marts),	Annual	report	2017,	side	17	
247	VP	Securities,	(2018,	marts),	Annual	report	2017,	side	17	
248	InsideBusiness,	VP	vil	revolutionere	aktiehandel	i	Norden.	Danske	Bank	og	Nordea	er	positive,	InsideBusiness,	
5.	oktober	2017		
249	Jf.	Bilag	2:	Jobomsætningen	i	Europa	
250	Jf.	Bilag	2:	Jobomsætningen	i	Europa	
251	VP	Securities,	(2018,	marts),	Annual	report	2017,	side	19	
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4.2.2	VPs	svagheder	
1.	Beliggenhed	

Danmark	 er	 et	 relativt	 lille	 land	 I	 EU,	 hvilket	 kan	 have	 den	 betydning	 at	 værdipapirmarkedet	 i	

Danmark	ligeledes	er	relativt	småt,	set	i	forhold	til	andre	EU-medlemsstater.		

Ud	af	de	40	CSD’er	der	er	medlemmer	af	ECSDA,	ligger	VP	nr.	18	i	forhold	til	antallet	af	nye	udstedelser	

i	2016.	VP	har	udstedt	1.415	nye	værdipapirer	 i	2016,	hvor	 f.eks.	Euroclear	France	 ligger	nr.	4	med	

164.094	nye	udstedelser	og	Euroclear	Sweden	ligger	nr.	8	med	30.000	nye	udstedelser.252	

Euroclear	France	 nr.	4	 164.094	

Euroclear	Sweden	 nr.	8	 			30.000	

VP		 	 	 nr.	18	 					1.415	

Hvis	værdien	af	de	værdipapirer	CSD’erne	opbevarer	på	deres	værdipapirkonti	sammenlignes,	 ligger	

VP	nr.	10	med	en	værdi	på	1.070.682	mio.	euro,	sammenholdt	med	Euroclear	France	der	ligger	nr.	3	

med	en	værdi	på	6.278.449	mio.	euro	og	Euroclear	Sweden	der	ligger	nr.	9	med	en	værdi	på	1.391.842	

mio.	euro.253	

Euroclear	France		 nr.	3	 6.278.449	mio.	

Euroclear	Sweden	 nr.	9	 1.391.842	mio.	

VP	 	 	 nr.	10	 1.070.682	mio.	

Ud	 fra	 disse	 tal	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 VP	 er	 på	 forholdsvis	 samme	 markedsniveau	 som	 Sverige,	

angående	værdien	af	de	værdipapirer	der	er	opbevaret	i	CSD’en,	men	at	Danmark	har	et	relativt	småt	

marked	 sammenlignet	 med	 antallet	 af	 nye	 udstedelser.	 Både	 i	 forhold	 til	 værdien	 af	 opbevarede	

værdipapier	og	på	antallet	af	nye	udstedelser,	ligger	Danmark	langt	fra	Frankrig.	

Dette	er	en	svag	side	 for	VP,	da	det	vil	være	sværere	at	udvide	markedet	og	tiltrække	 investorer	 fra	

andre	markeder,	end	for	de	CSD’er	der	er	etablere	i	medlemsstater	med	et	større	marked.	Disse	CSD’er	

vil	have	en	fordel	i	forhold	til	at	tiltrække	nye	investorer.	

2.	Anciennitet		

VPs	anciennitet	på	lidt	over	7	år254,	kan	ligeledes	være	en	svag	side,	idet	det	kan	være	risikabelt	for	VP,	

såfremt	 en	 medarbejder	 med	 høj	 anciennitet	 ophører	 i	 sin	 ansættelse.	 Den	 ekspertise	 som	

medarbejderne	 har	 opbygget	 gennem	 årene,	 vil	 gå	 tabt,	 såfremt	 medarbejderen	 bliver	 fyret	 eller	

                                                
252	Jf.	Bilag	3:	Antal	nye	udstedelser	i	2016	
253	Jf.	Bilag	4:	Værdien	af	værdipapirer	opbevaret	på	konti	i	2016	
254	VP	Securities,	(2018,	marts),	Annual	report	2017,	side	19	
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opsiger	 sin	 stilling.	 Medarbejdere	 med	 høj	 anciennitet	 har	 typisk	 oparbejdet	 en	 ekspertviden,	 som	

ingen	andre	medarbejder	har,	hvilket	gør	VP	sårbar.		

Der	 kan	 være	 en	 yderligere	 risiko	 for	 VP	 ved	 den	 høje	 anciennitet	 i	 form	 af	 menneskelige	 fejl.	

Medarbejdere	der	har	arbejdet	i	længere	tid,	samme	sted,	kan	have	en	tendens	til	at	lave	fejl,	fordi	de	

“kører	på	rutinen”.	At	arbejde	ud	fra	rutinen	kan	også	betyde,	at	der	ikke	bliver	ydet	en	ekstra	indsats.		

Der	kan	ligeledes	være	mangel	på	fornyelse	og	nye	inputs	til	virksomheden.	Dette	kan	have	den	effekt	

at	VP,	ligesom	medarbejderne,	vil	gå	i	en	form	for	dvale	og	bruge	rutinen.	Det	vil	skabe	mangel	på	nye	

perspektiver	til,	hvordan	VP	kan	udvikle	sig	til	at	imødekomme	fremtiden.	

En	 høj	 anciennitet	 på	 ledelsesniveau	 kan	 ligeledes	 være	 en	 svaghed.	 Såfremt	 der	 regelmæssigt	

kommer	nye	ledere	regelmæssigt,	som	hver	især	vil	sætte	deres	fingeraftryk	på	virksomheden,	vil	det	

rykke	på	den	fælles	strategi	og	dermed	skabe	en	skævhed	i	den	strategiske	retning.	

	

4.2.3	VPs	muligheder	
1.	Nordisk	CSD	

Den	fælles	europæiske	regulering	og	T2S-platformen	har	gjort	det	muligt	for	VP	at	drømme	større	end	

Danmark.	 VP	 står	med	 en	mulighed	 for	 at	 skabe	 den	 foretrukne	 CSD	 i	 Norden.	 Depothåndteringen,	

udstedelser	mm.	fra	andre	CSD’er	i	Norden	kan	foretages	af	VP.	Den	nuværende	situation	med	én	CSD	i	

hvert	 land,	kan	med	 fordel	 revurderes,	hvorefter	CSD’erne	 samles	 i	 én	CSD,	 som	kan	blive	en	 fælles	

CSD	for	hele	Norden.255		

VPs	tilslutning	til	T2S	kan	skabe	markedsmuligheder	for	VP,	ved	at	erhverve	deltagere	i	Norden.	For	at	

tiltrække	deltagere	har	VP	implementeret	en	ny	prispolitik	i	2017	med	lavere	priser256,	som	kan	give	

en	billig	infrastruktur.	

De	store	banker	i	Norden	har	 ligeledes	åbnet	op	for	muligheden	for	en	nordisk	CSD,	da	de	mener,	at	

det	 “...kan	bidrage	 til	 en	mere	 effektiv	 finansiel	 infrastruktur	 i	Norden”257	hvilket	vil	 sige,	 at	bankerne	

kan	 “...tilbyde	 en	 mere	 moderne	 og	 fleksibel	 løsning”258	 til	 slutinvestorerne.	 Det	 vil	 således	 være	

interessant	 for	 bankerne	 at	 få	 samlet	 den	 nordiske	 værdipapirhandel,	 håndtering	 af	

                                                
255	InsideBusiness,	VP	vil	revolutionere	aktiehandel	i	Norden.	Danske	Bank	og	Nordea	er	positive,	InsideBusiness,	
5.	oktober	2017	
256	VP	Securities,	(2018,	marts),	Annual	report	2017	
257	InsideBusiness,	VP	vil	revolutionere	aktiehandel	i	Norden.	Danske	Bank	og	Nordea	er	positive,	InsideBusiness,	
5.	oktober	2017	
258	InsideBusiness,	VP	vil	revolutionere	aktiehandel	i	Norden.	Danske	Bank	og	Nordea	er	positive,	InsideBusiness,	
5.	oktober	2017	
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værdipapirdepoter	mv.	i	én	nordisk	CSD,	hvorfor	der	udvises	stor	interesse	fra	deltagerne	til	at	være	

en	del	af	en	nordisk	CSD.	

2.	T2S	

Den	 europæiske	 afviklingsplatform,	 T2S,	 fjerner	 nogle	 af	 de	 barrierer	 og	 forskelle	 der	 er	 mellem	

national	og	grænseoverskridende	værdipapirafvikling,	med	en	fælles	europæisk	infrastruktur.	Denne	

platform	 gør	 det	 muligt	 for	 CSD’er	 at	 øge	 deres	 konkurrenceevne,	 da	 CSD’er	 kan	 cleare	 og	 afvikle	

grænseoverskridende	 værdipapirhandler	 sikkert	 og	 nemt	 på	 denne	 platform.	 VPs	 deltagere	 samt	

slutinvestorerne	 får	 således	 hurtigere	 og	 billigere	 adgang	 til	 at	 handle	 med	 andre	 europæiske	

værdipapirer,	 samtidig	 med,	 at	 andre	 europæiske	 deltagere	 får	 bedre	 adgang	 til	 de	 danske	

værdipapirer.		

VP	 vil	 gerne	 have	 den	 danske	 valuta	 på	 T2S,	 da	 det	 giver	 mulighed	 for,	 at	 de	 dansk	 registreret	

værdipapirer	nemmere	kan	blive	handlet	over	grænsen,	da	de	herved	kan	blive	clearet	og	afviklet		på	

den	europæiske	platform.	Danmark	er	på	nuværende	 tidspunkt,	 det	 eneste	 land	uden	euro	 som	har	

fået	tilsluttet	deres	egen	valuta	(DKK)	på	T2S.259	

Med	VP	som	den	første	CSD	i	Norden,	der	tilslutter	sig	T2S,	og	som	den	første	deltager	der	får	adgang	

til	at	cleare	og	afvikle	i	en	anden	valuta	end	euro,	står	VP	i	en	god	position	til	at	tiltrække	nye	deltagere	

og	udstedelser.		

4.	Blockchain	

Blockchain	 er	 en	 teknologi,	 hvor	 data	 lagres	 i	 en	 blok.	 Hver	 transaktion	 i	 den	 pågældende	 blok	

registreres	på	en	ny	blok,	som	altid	vil	kunne	identificeres	tilbage	til	den	oprindelige	blok,	og	danner	

hermed	en	kæde	af	blokke.	Alle	deltagere	i	netværket	for	kæden,	af	en	bestemt	blok,	har	adgang	til	den	

samme	data.	Hvis	der	sker	en	ændring	i	eller	en	handel	med	blokken,	vil	alle	parter	i	netværket	få	en	

kopi	af	transaktionen,	øjeblikkeligt.	Den	data	der	er	lagret	i	blokkene	er	beskyttet	af	en	kryptering,	så	

snart	blokken	er	skabt.260		

Blockchain	teknologien	kan	således	være	en	mulighed	for	VP	i	forbindelse	med	optimering	af	deres	IT-

system	til	registreringen	af	værdipapirer.	Hvis	et	værdipapir	registreres	i	en	blok,	vil	alle	parter	i	dette	

netværk	modtage	en	øjeblikkelig	kopi	af	 transaktionen,	hvilket	vil	 sige	at	der	 ikke	vil	være	 tvivl	om,	

hvem	 der	 ejer	 det	 pågældende	 værdipapir.	 Hermed	 vil	 risici	 ved	 værdipapirhandler	 ligeledes	

formindskes.	 En	 værdipapirhandel	 skal	med	 den	 nuværende	 teknologi	 og	 procedure	 igennem	 både	

clearing	og	 afvikling,	 før	 den	 efterfølgende	 registrering	 kan	 foretages	på	de	 respektive	 konti.	Denne	

                                                
259	http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about/html/index.en.html,	Lokaliseret	d.	15.02.2018	
260	Damsgaard,	Jan	&	Sayers,	Susanne,	(2017),	Den	digitale	omstilling.	9	radikale	udfordringer	erhvervslivet	skal	
overleve,	side	144	
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proces	 kan	 forenkles	 ved	 at	 benytte	 blockchain	 teknologien.	 VP	 kan	 således	 bruge	 blockchain	

teknologien	 til	 deres	 fordel	 og	 dermed	 mindske	 transaktionsomkostningerne	 både	 internt	 i	

forretningen	og	for	deltagerne.	VP	kan	anvende	blockchain	teknologien	som	et	værktøj	til	optimering	

af	deres	forretning.	

	

4.2.4	VPs	trusler	
1.	Store	aktører	

De	 store	 CSD-koncerner,	 som	 Euroclear	 Group	 og	 Clearstream	 Group	 har	 en	 stor	 fordel	 ved,	 at	 de	

allerede	er	etableret	i	flere	EU-medlemsstater.	Euroclear	Group	driver	CSD	i	Belgien,	Finland,	Frankrig,	

Holland,	Sverige,	England	og	 Irland.	Euroclear	står	derfor	stærkt	på	det	europæiske	CSD-marked,	og	

kan	være	en	 trussel	 for	VP.	Clearstream	Group	er	 ligeledes	 til	 stede	på	 flere	markeder,	Tyskland	og	

Luxembourg.261	 Både	 Euroclear	 Group	 og	 Clearstream	Group	 har	 endvidere	 et	 stort	 antal	 CSD-links	

tilknyttede	-	mere	end	30	links	i	Europa	-		hvor	andre	europæiske	CSD’er	i	gennemsnit	har	tilknyttet	7	

CSD-links.262	VP	har	som	issuer	CSD	tilknyttet	4	direkte	links	og	4	indirekte	links.263	

De	store	spillere	på	CSD-markedet	kan	således	være	en	trussel	for	VP,	da	udstedere	i	andre	lande	kan	

se	 muligheder	 i	 at	 komme	 nærmere	 f.eks.	 det	 tyske	 marked,	 ved	 at	 vælge	 en	 CSD	 i	 Tyskland	 til	

udstedelsen	af	deres	værdipapirer.		

2.	Teknologisk	videreudvikling	

Den	 seneste	 teknologiske	 udvikling,	 som	 VP	 har	 investeret	 i,	 på	 baggrund	 af	 tiltag	 fra	 EU,	 er	 T2S-

platformen.	Ved	implementeringen	af	T2S-platformen	har	VP	investeret	300	millioner	kroner,	så	deres	

IT-system	 kan	 håndtere	 afvikling	 på	 den	 nye	 europæiske	 platform,	 og	 herved	 gøre	 det	 muligt	 at	

håndtere	grænseoverskridende	værdipapirhandel.264		

Da	T2S	er	en	europæisk	platform	og	ikke	et	internt	IT-system,	er	der	tale	om	et	eksternt	forhold,	der	

påvirker	VPs	interne	IT-system.	300	millioner	kroner	for	implementeringen	er	en	stor	omkostning	for	

VP,	som	ikke	kan	være	sikre	på,	at	dette	er	den	eneste	teknologiske	investering	der	skal	til,	før	et	fælles	

europæisk	værdipapirmarked	er	oprettet.	

                                                
261	European	Commission,	Regulation	on	securities	settlement	and	on	Central	Securities	Depositories	in	the	EU	
(‘CSD	Regulation’)	–	Frequently	Asked	Questions	
262	European	Central	Securities	Depositories	Association,	(2016,	juli),	Overview	of	CSD	links	in	Europe,	side	4	og	6	
263	European	Central	Securities	Depositories	Association,	(2016,	november),	Matrix	of	links	among	ECSDA	
members	
264	InsideBusiness,	VP	vil	revolutionere	aktiehandel	i	Norden.	Danske	Bank	og	Nordea	er	positive,	InsideBusiness,	
5.	oktober	2017	
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VP	 er	 således	 konstant	 nødt	 til	 at	 sørge	 for,	 at	 deres	 IT-systemer	 er	 	 tidssvarende	 og	 opdaterede	 i	

forhold	 til	 eventuelle	 EU-mæssige	 tiltag,	 således	 at	 de	 er	 konkurrencedygtige	 på	 det	 europæiske	

marked.	

3.	Blockchain	

Med	 blockchain	 teknologien	 er	 det	 muligt	 at	 udveksle	 data	 og	 handler	 direkte	 mellem	 parterne.	

Teknologien	kan	have	den	effekt	at	ingen	central	enhed	har	magten	og	indflydelsen	på	data.	Dette	kan	

betyde,	 at	 mellemmænd	 kan	 anses	 for	 at	 være	 overflødige	 og	 dermed	 sat	 ud	 af	 markedet.	

Mellemmænd	 på	 markedet	 for	 værdipapirhandel	 omfatter	 bl.a.	 CSD’er,	 som	 er	 mellemleddet	 i	

værdipapirhandler	 i	 forhold	 til	 registreringen	og	afviklingen.	De	udbyder	således	en	række	services,	

som	 blockchain	 teknologien	 kan	 erstatte.	 Hvis	 CSD’er,	 herunder	 VP,	 bliver	 en	 overflødig	 del	 af	

værdipapirhandlen,	så	vil	det	give	 langt	 færre	 transaktionsomkostninger	 for	de	parter	der	ønsker	at	

handle	værdipapirer.	

Blockchain	kan	således	være	en	trussel	mod	VP,	da	teknologien	kan	gøre	VP	overflødig.		

4.	Yderligere	regulering	

Værdipapirmarkedet	 har	 været	 igennem	 en	 længerevarende	 udvikling,	 som	 beskrevet	 i	 afsnit	 3.1,	

hvilket	har	resulteret	i	en	gennemgribende	fælles	europæisk	regulering	i	form	af	bl.a.	CSDR.	Dette	har	

betydet	en	større	implementering	hos	alle	CSD’erne	i	EU,	da	CSD’ernes	regelsæt	skal	tilpasses	CSDR.		

Der	har	 således	været	en	 tendens	 til	 videreudvikling	af	den	EU-retlige	 regulering	 for	CSD’er,	hvilket	

ikke	nødvendigvis	er	et	afsluttet	kapitel.	Med	CSDR	er	rammerne	for	CSD’er	fastlagt,	men	dette	er	ikke	

ensbetydende	 med,	 at	 der	 ikke	 på	 et	 senere	 tidspunkt	 vil	 blive	 foretaget	 yderligere	 regulering	 af	

CSD’er,	som	ligeledes	vil	kræve,	at	der	foretages	større	ændringer	i	VPs	virksomhed.		

	

4.2.5	Sammenfatning	
VPs	markedsposition	 er	 analyseret	 ved	 udarbejdelse	 af	 ovenstående	 SWOT-analyse.	 Det	 fremgår	 af	

analysen,	at	en	af	de	væsentlige	styrker	hos	VP	er,	at	VP	har	opnået	CSD-tilladelse	som	en	af	de	første	

CSD’er	 i	 EU,	 hvilket	 giver	dem	en	 first-mover	 fordel	 på	det	 europæiske	marked.	VPs	 IT-systemer	 er	

ligeledes	rustet	til	at	håndtere	segregerede	konti,	som	er	blev	et	krav	efter	CSDR.	Den	høje	anciennitet	i	

VP	kan	være	en	stærk,	såvel	som	en	svag	side,	idet	medarbejderne	med	høj	anciennitet	bl.a.	har	opnået	

en	stor	viden,	hvilket	er	en	fordel	for	VP,	så	længe	medarbejderne	fortsat	er	ansat,	men	en	svaghed	ved	

opsigelsen.	 Den	 primære	 svaghed	 for	 VP	 er	 deres	 beliggenhed,	 da	 Danmark	 er	 et	 forholdsvis	 lille	

marked,	i	forhold	til	andre	EU-medlemsstater.		
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De	eksterne	 forhold	er	 ligeledes	analyseret,	hvoraf	det	vurderes	at	blockchain	 teknologien	både	kan	

anses	som	en	mulighed	og	en	trussel	for	VP.	Blockchain	teknologien	kan	ses	som	en	mulighed	i	form	af	

anvendelsen	 til	 at	 optimere	 VP’s	 systemer	 og	 procedurer	 .Der	 er	 ligeledes	 aspekter	 i	 blockchain	

teknologien	som	udgør	en	 trussel	 for	at	VP	kan	miste	 indtjening,	 eller	 i	 værste	 fald	blive	overflødig.	

Etableringen	af	en	nordisk	CSD	vurderes	som	den	helt	store	mulighed	for	VP,	på	nuværende	tidspunkt,	

da	markedet	er	i	forandring,	og	deltagerne	tager	godt	imod	idéen.	Den	største	trussel	for	VP	er	de	store	

aktører,	 som	 allerede	 driver	 CSD	 i	 flere	 EU-medlemsstater.	 Derudover	 vurderes	 	 EU-reguleringen	

ligeledes	at	udgøre	en	trussel	for	VP,	da	yderligere	regulering	kan	kræve	yderligere	implementeringer	

og	forandringer.		

Det	kan	 således	konkluderes	 at	VP	har	 en	 stærk	position	på	det	danske	marked,	 overfor	potentielle	

konkurrenter	i	EU,	med	mange	stærke	sider	og	få	svage.	VP	har	ligeledes	en	række	muligheder	de	kan	

drage	nytte	af,	i	forhold	til	at	opretholde	denne	position.	VP	vil	have	svært	ved	at	konkurrere	mod	de	

store	aktører,	på	nuværende	tidspunkt.	Såfremt	VP	udnytter	muligheden	for	at	blive	nordisk	CSD,	vil	

de	stå	stærkere	i	forhold	til	disse	aktører.	De	trusler,	der	ligeledes	er	en	mulighed,	kan	VP	forsøge	at	

udnytte	til	deres	fordel	ved	at	være	proaktive.	

	

4.3	Adgangsbarrierer	på	det	danske	CSD-marked	
Hvis	 et	 marked	 anses	 for	 at	 være	 vanskeligt	 at	 indtræde	 på,	 kan	 det	 betragtes	 som	 et	 attraktivt	

marked.		Hvis	et	marked	er	svært	at	indtræde	på,	vil	det	ofte	være	fordi,	at	det	er	beskyttet	af	en	række	

adgangsbarrierer.	Adgangsbarrierer	til	et	marked	kan	være	afgørende	for,	om	en	virksomhed	vælger	

at	indtræde	på	det	pågældende	marked.	

I	 2001	 offentliggjorde	 Giovannini-gruppen265	 en	 rapport	 om	 grænseoverskridende	 clearing	 og	

afvikling	i	EU266,	som	gennemgår	en	række	barrierer	for	en	efficient	grænseoverskridende	clearing	og	

afvikling	i	EU.	EPTF267	har	i	maj	2017,	udarbejdet	en	rapport,	med	det	formål	at	danne	et	overblik	over	

de	 barrierer	 fra	 Giovannini-rapporten	 der	 stadig	 eksisterer,	 samt	 at	 identificere	 nye	 barrierer	 og	

prioritere	vigtigheden	af	elimineringen	af	disse.	

Nærværende	analyse	vil,	med	udgangspunkt	 i	 de	barrierer	der	 fremgår	af	EPTF-rapporten,	 vurdere,	

hvilke	barrierer	der	eksisterer	for	europæiske	CSD’er,	der	ønsker	at	indtræde	på	det	danske	marked.	

Formålet	med	nærværende	analyse	er	således	at	identificere	og	analysere	de	adgangsbarrierer,	der	er	

                                                
265	Giovannini-gruppen	rådgiver	Europa	Kommissionen	om	problemstillinger	på	de	finansielle	markeder	
266	The	Giovannini	Group,	(2001,	november),	Cross-Border	Clearing	and	Settlement	Arrangements	in	the	European	
Union	
267	European	Post	Trade	Forum	(EPTF),	er	en	ekspertgruppe	der	er	sammensat	af	den	Europæiske	Kommission	
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til	 stede	 for	 de	 eksisterende	 europæiske	 CSD’er,	 der	 ønsker	 at	 indtræde	 på	 det	 danske	marked	 og	

konkurrere	direkte	med	VP.		

Adgangsbarriererne	 er,	 med	 udgangspunkt	 i	 Giovannini-rapporten	 og	 EPTF-rapporten,	 inddelt	 i	

følgende	grupper:	regulatoriske,	markedstekniske	og	strukturelle	barrierer.	

	

4.3.1	Regulatoriske	barrierer	
De	regulatoriske	barrierer	er	de	barrierer	der	findes	i	 lovgivningen,	enten	i	den	nationale	 lovgivning	

eller	manglende	fælles	europæisk	lovgivning.	

CSD-tilladelse	

For	at	drive	virksomhed	som	CSD,	skal	der	opnås	en	CSD-tilladelse	 fra	den	kompetente	myndighed	 i	

den	 pågældende	medlemsstat.	 Når	 der	 først	 er	 opnået	 tilladelse,	 gælder	 denne	 tilladelse	 i	 alle	 EU-

medlemsstater.	Hvis	 CSD’en,	 der	 ønsker	 at	 indtræde	 det	 danske	marked,	 ikke	 har	 en	 CSD-tilladelse,	

kan	indtrædelsen	ikke	ske.		

Udover	 at	 opnå	 CSD-tilladelse,	 er	 der	 ligeledes	 en	 række	 krav	 i	 EU-reguleringen,	 CSDR,	 der	 skal	

opfyldes.	Der	 er	 bl.a.	 et	 kapitalkrav,	 organisatoriske	 krav	 samt	 en	 række	 tekniske	 krav	 for,	 hvordan	

værdipapirafviklingen	skal	foregå,	jf.	afsnit	3.2.3.	

CSD-tilladelsen	 er	 således	 en	 væsentlig	 barriere	 på	 det	 danske	 marked,	 såvel	 som	 andre	 EU-

medlemsstater,	 for	 CSD’er	 der	 ikke	 har	 opnået	 denne	 tilladelse	 endnu.	 Barrieren	 eksisterer	 ikke	

længere	 på	 det	 tidspunkt,	 hvor	 VPs	 konkurrenter	 i	 EU	 har	 opnået	 tilladelsen.	 Det	 er	 ligeledes	 en	

barriere,	der	begrænser	indtrængen	af	andre	virksomheder,	som	ikke	hører	under	definitionen	af	en	

CSD	og/eller	som	ikke	har	opnået	tilladelse.			

Da	CSDR	er	en	fælles	europæisk	regulering,	er	den	reguleringsmæssige	barriere	således	ikke	længere	

lige	 så	 stor	 som	 før	 dennes	 ikrafttræden,	 fordi	 der	 før	 skulles	 tages	 hensyn	 til	 de	 enkelte	 nationale	

regler	om	tilladelse	til	at	drive	virksomhed	som	CSD.	

Hvis	det	 antages,	 at	 den	CSD	der	 ønsker	 at	 indtræde	på	det	 danske	marked,	 allerede	har	 opnået	 en	

europæisk	CSD-tilladelse,	vil	denne	barriere	som	udgangspunkt	 ikke	være	 i	vejen	 for	at	 indtræde	på	

det	danske	marked.	

	

	

Manglende	fælleseuropæiske	regler	for	rettigheder	over	værdipapirer	
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I	EU-medlemsstaterne	er	der	forskellige	måder	at	definere	og	behandle	rettigheder	over	værdipapirer.	

Det	der	anses	for	nødvendigt,	for	at	stifte	en	rettighed	i	ét	land,	svarer	ikke	fuldt	ud	til	det,	der	kræves	i	

et	andet	land.	Disse	forskelle	gør	det	problematisk	at	flytte	rettigheder	over	landegrænserne.268	

I	EPTFs	rapport	beskrives	manglen	på	fælles	europæiske	regler,	omkring	definition	og	behandling	af	

rettigheder	over	værdipapirer,	stadig	som	en	eksisterende	barriere269.	EU-lovgivningen	sikrer	dermed	

stadig	 ikke	 fuldstændig	 retssikkerhed	 for	 investorers	 ejendomsret	 over	 værdipapirer,	 der	 besiddes	

gennem	 flere	 mellemmænd.	 Som	 følge	 heraf	 kan	 en	 mellemmands	 misligholdelse	 resultere	 i	 retlig	

usikkerhed	om	investorernes	ejendomsrettigheder	over	værdipapirerne.270	

Problemstillingen	opstår	f.eks.	ved	brugen	af	samlekonti,	hvor	der	kan	opstå	usikkerhed	om,	hvordan	

værdipapirerne	på	en	samlekonto	skal	håndteres,	såfremt	der	sker	misligholdelse	fra	en	mellemmand.	

Denne	problemstilling	har	bl.a.	medført,	 at	der	på	EU	plan	er	besluttet	 at	 lovgive	om,	 at	CSD’er	 skal	

tilbyde	deres	kunder	muligheden	 for	 at	 oprette	 segregerede	konti.	Denne	bestemmelse	har	medført	

yderligere	 barrierer	 og	 omkostningsfulde	 byrder	 for	 de	 CSD’er	 der	 ikke	 i	 forvejen	 opererede	 med	

segregerede	konti,	jf.	afsnit	4.3.3	nedenfor.271	

Det	kan	derfor	være	en	barriere	for	CSD’er	der	ønsker	at	indtræde	på	det	danske	marked,	såfremt	de	i	

deres	hjemland	definerer	og	behandler	rettigheder	over	værdipapirer	anderledes	end	i	Danmark.		

	

4.3.2	Tekniske	barrierer	
De	tekniske	barrierer	er	de	barrierer,	der	findes	i	de	forskellige	EU-medlemsstater,	hvor	der		opereres	

med	forskellige	IT-systemer	samt	procedurer.	

Manglende	harmonisering	af	IT-standarder	og	brugergrænseflader	

Forskellige	IT-standarder	og	brugergrænseflader	til	clearing	og	afvikling	skaber	praktiske	problemer	

ved	kommunikation	mellem	CSD’er,	hvilket	kan	hæmme	konkurrencen.272	SWIFT273	har	udarbejdet	en	

protokol,	 som	 indeholder	 et	 regelsæt	 for	 kommunikation	 således	 at,	 indberetninger	 af	 handler	 kan	

                                                
268	Økonomi-	og	Erhvervsministeriet	&	Danmarks	Nationalbank,	(2006),	Aktiemarkedet	og	globalisering,	side	
134-135	
269	European	Post	Trade	Forum,	(2017,	maj),	EPTF	Report,	side	84	
270	European	Post	Trade	Forum,	(2017,	maj),	EPTF	Report,	side	84	
271	European	Post	Trade	Forum,	(2017,	maj),	EPTF	Report,	side	87	
272		Økonomi-	og	Erhvervsministeriet	&	Danmarks	Nationalbank,	(2006),	Aktiemarkedet	og	globalisering,	side	
128	
273	SWIFT	er	et	internationalt	finansielt	netværk,	ejet	af	markedsdeltagere,	som	leverer	it-
kommunikationsløsninger	bl.a.	til	afviklingssystemer.	
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blive	 standardiserede	 i	 hele	 Europa.	 VP	 understøttede	 allerede	 i	 2006	 protokollen	 fra	 SWIFT	 for	

grænseoverskridende	aktivitet.274	

T2S	 er,	 som	 tidligere	 beskrevet,	 en	 fælles	 europæisk	 platform	 for	 grænseoverskridende	

værdipapirtransaktioner.	Platformen	blev	operationel	i	2015.	Formålet	med	platformen	er	at	integrere	

og	 harmonisere	 værdipapirafviklingen	 i	 Europa	 og	 herved	 mindske	 omkostningerne	 ved	 den	

grænseoverskridende	værdipapirafvikling	samt	øge	konkurrencen.275	T2S	har	således	fjernet	mange	af	

de	 IT-mæssige	 barrierer	 ved	 at	 eliminere	 de	 forskellige	 nationale	 infrastrukturer	med	 denne	 fælles	

infrastruktur	løsning.	

I	EPTFs	 rapport	 fra	2017,	beskrives	 forskellige	 IT-standarder	og	brugergrænseflader	 fortsat	 som	en	

barriere	for	de	markeder	der	ikke	benytter	T2S.276	

På	 værdipapirhandelsmarkedet	 var	 lanceringen	 af	 T2S	 platformen	 således	 et	 omdrejningspunkt	 for	

harmoniseringen	 af	 IT-standarder	 og	 brugergrænseflader	 ved	 grænseoverskridende	 handler,	 da	 de	

tilknyttede	CSD’er	anvender	den	samme	format.277	

Konsekvensen	af	denne	barriere	er,	at	der	ikke	kan	benyttes	automatiserede	processer	mellem	CSD’er,	

for	de	services	der	tilbydes,	hvis	den	ene	part	ikke	er	koblet	til	T2S.	Dette	skaber	øgede	omkostninger,	

da	CSD’erne	skal	bruge	ekstra	ressourcer	på	at	tilpasse	deres	data-referencer	mv.	i	forhold	til	de	type	

data-referencer,	der	anvendes	hos	den	CSD	som	de	kommunikerer	med.278	

Mangel	på	harmonisering	af	registreringsprocedure	og	investoridentifikation	

Ifølge	 EPTF	 rapporten	 ses	 der	 forskelle	 i	 de	 nationale	 procedure	 samt	 krav	 for	 registrering	 af	

værdipapirdepoter	med	 tilhørende	 investoridentifikation.	For	grænseoverskridende	handler	kan	det	

medføre	 en	 kompleks	 proces,	 da	 CSD’erne	 skal	 tilpasse	 de	 forskellige	 datafelter	 og	 formatkrav.	 En	

ensartethed	omkring	disse	procedurer	og	krav,	vil	mindske	de	omkostninger	der	 følger	af	at	ensarte	

data	på	tværs	af	nationale	krav.279		

Det	 er	 i	 sig	 selv	 ikke	 et	 problem	 på	 det	 nationale	 plan,	 men	 så	 snart	 der	 er	 tale	 om	

grænseoverskridende	 transaktioner	 bliver	 det	 et	 problem,	 da	 det	 skaber	 kompleksitet	 og	 hermed	

større	omkostninger.	

                                                
274		Økonomi-	og	Erhvervsministeriet	&	Danmarks	Nationalbank,	(2006),	Aktiemarkedet	og	globalisering,	side	
128	
275	http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about/html/index.en.html,	Lokaliseret	d.	29.04.2018	
276	European	Post	Trade	Forum,	(2017,	maj),	EPTF	Report,	side	34	
277	European	Post	Trade	Forum,	(2017,	maj),	EPTF	Report,	side	36	
278	European	Post	Trade	Forum,	(2017,	maj),	EPTF	Report,	side	37-38	
279	European	Post	Trade	Forum,	(2017,	maj),	EPTF	Report,	side	56	
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Dette	 er	 en	 forhindring	 i	 forhold	 til	 udsteders	 frie	 valg,	 da	 investorer	 og	 deres	 mellemmænd	 skal	

tilpasse	sig	forskellige	datakrav	i	forhold	til	registreringen	af	det	udstedte	værdipapir.	

I	 praksis	 finder	 CSD’er	 det	 besværligt	 og	 omkostningsfuldt	 at	 skulle	 konkurrere	 for	 udstedelsen	 af	

værdipapirer,	 når	 reglerne	 for	 registrering	 på	 det	 marked	 CSD’en	 ønsker	 at	 indtræde	 på,	 er	

fundamentalt	anderledes	end	de	regler	der	gælder	på	marked,	hvor	CSD’en	er	etableret.280	

	

4.3.3	Strukturelle	barrierer	
De	 strukturelle	 barrierer	 er	 de	 barrierer,	 der	 findes	 i	 den	 struktur	 CSD’erne	 i	 de	 forskellige	 EU-

medlemsstater	opererer	med.	

Inkonsekvent	brug	af	adskillelsesniveauet	på	værdipapirdepoter	

Deltagere	 hos	 VP,	 der	 er	 tilsluttet	 som	 kontoførende	 institut	 anses	 i	 VP	 ligeledes	 for	 depotførende	

institutter.	 Disse	 kan	 oprette	 og	 lukke	 depoter,	 samt	 administrere	 depoter	 som	 de	 lyster.281	 VP	

benytter	 hermed	 en	 praksis,	 hvor	 kontoførende	 institutter	 kan	 få	 direkte	 adgang,	 til	 at	 oprette	 så	

mange	depoter	de	har	lyst	til	uden	VPs	indvendinger.	Da	VP	altid	har	opereret	med	segregerede	konti,	

vil	det	ikke	have	den	store	betydning	for	VP,	hvis	et	kontoførende	institut	opretter	flere	depoter.	

I	Syd-	og	Centraleuropa	har	normen	været	at	 investorer	er	oprettet	på	et	samledepot.	Der	har	været	

fokus	 på,	 at	 bankerne	 ikke	må	 blande	 egne	 værdipapirer	 og	 kunders	 værdipapirer	 i	 samme	 depot,	

hvilket	betyder	at	den	enkelte	bank	således	skal	have	mere	end	ét	depot,	men	 ikke	nødvendigvis	på	

segregeret	niveau.	Da	normen	har	været	at	operere	med	samledepoter,	har	der	således	ikke	været	et	

behov	for	at	bankerne	havde	mulighed	for	at	åbne	og	 lukke	depoter,	som	de	har	 lyst	til.	Den	enkelte	

CSD	giver	derfor	ikke	direkte	adgang	til	bankerne,	som	hos	VP,	da	dette	ikke	har	været	behovet.282		

VP	har	således	primært	opereret	med	segregering	på	slutinvestor-niveau	samt	med	samlekonti,	hvor	

andre	 CSD’er	 i	 EU	 hovedsageligt	 har	 opereret	med	 samlekonti.	 Efter	 CSDR	 skal	 slutinvestoreren	 nu	

selv	 kunne	 vælge,	 hvilke	 adskillelsesniveau	 de	 ønsker.283	 Dette	 betyder,	 at	 CSD’er	 der	 primært	 har	

opereret	med	samlekonti,	 skal	kunne	 tilbyde	 segregerede	konti	 til	deres	deltagere,	 efter	opnåelse	af	

CSD-tilladelsen.	 Med	 CSD-tilladelsen	 skal	 CSD’en	 overholde	 CSDRs	 krav,	 og	 det	 vil	 derfor	 være	 en	

barriere	for	CSD’en	indtil	tilladelsen	er	opnået.	

                                                
280	European	Post	Trade	Forum,	(2017,	maj),	EPTF	Report,	side	56	
281	Jf.	Bilag	5:	CSD-praksis	
282	Jf.	Bilag	5:	CSD-praksis	
283	European	Post	Trade	Forum,	(2017,	maj),	EPTF	Report,	side	47-48	
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Det	er	således	en	barriere	for	de	CSD’er	der	primært	har	opereret	med	samlekonti,	og	som	ønsker	at	

træde	 ind	på	det	danske	marked,	da	de	danske	kunder	vil	have	 samme	services	 som	hos	VP.	Det	er	

således	 især	 en	 barrierer	 for	 CSD’er	 fra	 Syd-	 og	 Centraleuropa,	 hvis	 de	 ønsker	 at	 indtræde	 på	 det	

danske	marked.	Hvis	en	CSD	vil	indtræde	på	det	danske	marked,	er	denne	således	nødt	til	at	tilbyde	de	

samme	løsninger	til	kunderne	som	VP.	

	

4.3.4	Sammenfatning	
Ovenstående	analyse	af	adgangsbarrierer,	for	europæiske	CSD’er	der	ønsker	at	indtræde	på	det	danske	

CSD-marked,	 har	 vist,	 at	 VP	 er	 beskyttet	 af	 få,	 men	 væsentlige	 adgangsbarrierer.	 Den	 væsentligste	

regulatoriske	 barriere,	 der	 omhandler	 CSD-tilladelsen,	 vil	 dog	 alene	 foreligge	 så	 længe	 den	

udefrakommende	CSD	ikke	har	opnået	CSD-tilladelsen.	Af	de	tekniske	barrierer	forekommer	manglen	

på	harmonisering	af	registreringsprocedure	som	en	barriere,	da	det	er	omkostningsfuldt	for	CSD’erne	

at	 konkurrere,	 hvis	 reglerne	 for	 registrering	 hos	 de	 enkelte	 CSD’er	 er	 forskellig.	 Den	 strukturelle	

barriere,	 omkring	 adskillelsesniveauet,	 vil	 ligeledes	 udelukkende	 udgøre	 en	 barriere,	 så	 længe	

implementeringen	af	CSDRs	krav,	til	dette,	ikke	er	gennemført.		

Derudover	 har	 analysen	 vist	 af	 flere	 af	 adgangsbarriererne	 ikke	 blot	 er	 en	 barriere	 for	 CSD’er	 der	

ønsker	 at	 indtræde	 på	 det	 danske	 marked,	 men	 også	 udgør	 en	 barriere	 for	 VP,	 hvis	 de	 vil	 yde	

grænseoverskridende	virksomhed	til	en	anden	EU-medlemsstat.		

	

4.4	Ansoffs	vækstmatrice	
Ansoffs	 vækstmatrice	 tager	 udgangspunkt	 i	 to	 variable	 -	 produkt	 og	 marked.	 Disse	 opdeles	 i	

henholdsvis	 nuværende	 og	 nyt.284	 Formålet	 er	 herved	 at	 vurdere,	 hvilken	 vækststrategi	 VP	 skal	

benytte.	Ud	fra	ovenstående	økonomiske	analyser,	vil	det	således	blive	undersøgt,	hvilken	strategi	der	

udgør	den	mest	optimale	for	VP.		

Det	 fremgår	 af	 VPs	 årsrapport,	 at	 den	 helt	 overordnede	 strategi	 er	 at	 blive	 den	 foretrukne	 CSD	

partner.285	Dette	er	på	baggrund	af	det	ændrede	værdipapirmarked,	der	har	udviklet	sig	i	retningen	af	

konkurrence,	frem	for	nationale	monopoler.	Med	den	nye	fælles	europæiske	regulering,		CSDR,	og	den	

tilhørende	CSD-tilladelse,	står	VP	i	en	ny	markedssituation.	SSNIP-testen	udgør	baggrunden	for,	hvilke	

produkter	og	hvilke	markeder	der	er	i	konkurrence	med	VP.	Med	den	efterfølgende	SWOT-analyse,	er	

                                                
284	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	98	
285	VP	Securities,	(2018,	marts),	Annual	report	2017,	side	14	
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der	dannet	grundlag	for,	hvordan	VP	står	på	det	nuværende	marked	og,	hvilke	muligheder/trusler	der	

er	for	VP	fremadrettet.	Dette	kan	afgøre,	hvilken	vækststrategi	der	er	optimal.		

Med	analysen	af	adgangsbarrierer	på	det	danske	CSD-marked	har	det	vist,	hvor	sikkert	VP	står	på	det	

danske	marked.	Flere	af	de	barrierer	der	er	for	udenlandske	CSD’er,	vil	ligeledes	være	for	VP,	hvis	de	

vælger	en	vækststrategi	der	medfører	nye	markeder.		

Figuren	nedenfor	vil	blive	undersøgt	i	forhold	til	VP,	med	ovenstående	økonomiske	betragtninger.	

	

	

Figur	5:	Ansoffs	Vækstmatrice286	

	

Som	det	fremgår	af	figur	5	opererer	Ansoffs	Vækstmatrice	med	4	vækststrategier.	Nedenfor	vil	tre	af	

de	fire	vækststrategier	-	markedspenetrering,	produktudvikling	og	markedsudvikling	-	blive	vurderet	i	

forhold	 til	 VP.	 Diversifikation	 vil	 ikke	 blive	 beskrevet	 nærmere,	 da	 det	 ikke	 er	 en	 del	 af	 begrebet	

“intensivering”	som	er	den	overordnede	vækststrategi.	

Ved	markedspenetrering	er	der	tale	om	en	vækststrategi	med	de	nuværende	produkter	på	nuværende	

markeder.	Ved	denne	strategi	kan	VP,	i	teorien,	forsøge	at	øge	salget	af	de	nuværende	markeder	med	

de	 nuværende	 produkter.	 Dette	 kan	 gøres	 ved	 at	 øge	 markedsandelen,	 øge	 forbruget	 hos	 de	

nuværende	kunder	og/eller	få	flere	potentielle	kunder	til	at	bruge	produktet.287	

Da	VP	 er	den	 eneste	CSD	 i	Danmark,	 vil	 det	 ikke	 være	muligt	 for	VP	 at	 øge	markedsandelen	på	det	

danske	marked.	Hvis	VP	skulle	få	de	nuværende	kunder	til	at	øge	deres	forbrug	i	VP,		vil	det	ikke	være	i	

form	af	VPs	kerneydelser,	men	derimod	af	deres	accessoriske	ydelser.	Dette	kunne	omfatte	assistance	i	

forhold	til	generalforsamling,	medarbejdervalg	m.v.	En	forøgelse	heraf	vil	dog	ikke	spille	en	stor	rolle	

på	 værdipapirmarkedet,	 som	 det	 er	 afgrænset	 i	 SSNIP-testen.	 Forbruget	 af	 afvikling	 er	 påvirket	 af	

værdipapirhandlen	 og	 dermed,	 hvor	 likvidt	 markedet	 er	 for	 værdipapirer,	 der	 er	 registreret	 i	 VP.	

Forbruget	af	værdipapirudstedelser	kan	ikke	forøges	af	VP,	ud	over	antallet	af	deltagere	der	vælger	at	

udstede	gennem	VP.	At	foretage	nye	udstedelser	er	en	ledelsesbeslutning	hos	de	enkelte	udstedere.		
                                                
286	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	98	
287	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	99	
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VPs	 kunder	 er	 finansielle	 virksomheder	 samt	 børsnoterede	 og	 ikke-børsnoterede	 virksomheder	 der	

har	behov	for	automatiserede	løsninger.288	

På	baggrund	af	dette,	kan	det	konkluderes,	at	vækststrategien	markedspenetrering	 ikke	vil	være	den	

mest	optimale	vækststrategi	for	VP.	

Ved	produktudvikling	 er	 der	 tale	 om	 en	 vækststrategi	med	 nye	 produkter	 på	 nuværende	markeder.	

Ved	 denne	 strategi	 tilbydes	 der	 nye	 produkter	 til	 det	 nuværende	marked,	 herunder	 de	 nuværende	

kunder	og	det	nuværende	geografiske	marked.	Dette	kan	gøres	ved	at	 foretage	produktforbedringer,	

produktlinjeudvidelse	eller	innovation,	hvor	et	helt	nyt	produkt	lanceres.289	

VP	 tilbyder	 allerede	 et	 bredt	 udvalg	 af	 produkter	 inden	 for	 værdipapir-	 og	 investoradministration,	

som	beskrevet	i	afsnit	4.2.1.	At	udvikle	på	produktporteføljen	vil	dog	være	omkostningsfuldt	for	VP	og	

risikobetonet.	 Den	 forventede	 nytte	 som	 VP	 vil	 opnå,	 skal	 være	 væsentlig	 større	 end	 den	 høje	

omkostning,	der	er	ved	at	udvikle	og	investere	i	nye	produkter.		

Derudover	 kan	 VP	 etablere	 yderligere	 links	 til	 andre	 CSD’er,	 for	 at	 underbygge	 kundernes	 stigende	

behov	og	 lyst	 til	 at	handle	med	andre	 landes	værdipapirer.	Dette	er	en	vision	 ifølge	VPs	årsrapport,	

hvorefter	det	ønskes	at	få	etableret	et	link	til	Euroclear	Sweden.290	Dette	vil	forøge	produktporteføljen	

hos	VP	og	give	lettere	adgang	for	slutinvestorerne	til	handel	med	svenske	værdipapirer.		

På	baggrund	af	dette	kan	strategien	produktudvikling	være	en	mulig	vækststrategi	for	VP,	men	der	kan	

være	en	strategi	som	vil	være	mere	rentabel.	

Ved	markedsudvikling	 søger	virksomheden	at	øge	salget	ved	at	 tilbyde	sine	nuværende	produkter	 til	

nye	markeder.291	Dette	kan	opnås	ved	at	udvide	markedet	til	nye	kundegrupper	eller	ved	at	foretage	

en	geografisk	ekspansion.	

Ved	at	opnå	den	europæiske	CSD-tilladelse	(omfattet	af	CSDR)	har	VP	mulighed	for	at	bevæge	sig	ind	

på	 nye	 geografiske	 markeder	 inden	 for	 EU,	 hvilket	 vil	 omfatte	 -	 hele	 det	 europæiske	 marked	 for	

værdipapirudstedelse,	registrering	og	afvikling.	Som	beskrevet	i	SWOT-analysen,	har	VP	en	mulighed	

for	at	blive	den	foretrukne	CSD	i	Norden,	hvilket	der	har	været	positive	reaktioner	og	tilbagemeldinger	

på	fra	deltagerne.	Ved	at	VP	tilbyder	deres	produkter	og	services	til	andre	medlemsstater,	vil	VP	kunne	

forvente	en	stigning	i	omsætning	og	profit.		

Udvidelse	af	markedet	 til	nye	kundegrupper/segmenter	er	også	en	mulighed	ved	markedsudvikling,	

som	 ligeledes	 vil	 være	 relevant	 for	 VP,	 idet	 der	 med	 CSDR	 gives	 udstedere	 frit	 valg	 til	 at	 vælge,	 i	

                                                
288	https://www.vp.dk/da-DK/About-VP/Profile,	Lokaliseret	d.	24.04.2018	
289	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	101	
290	VP	Securities,	(2018,	marts),	Annual	report	2017,	side	15	
291	Andersen,	Finn	Rolighed	m.fl.,	(2011),	International	markedsføring,	side	100	
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hvilken	 CSD	 de	 ønsker	 at	 udstede	 deres	 værdipapirer.	 VP	 kan	 således	 udvide	 deres	marked	 til	 nye	

kundegrupper	ved	at	tiltrække	udstedere	fra	andre	EU-medlemsstater.		

Strategien	markedsudvikling	vurderes	således,	til	at	være	den	mest	optimale	vækststrategi	for	VP.	Det	

vil	være	fordelagtigt	for	VP	at	søge	ind	på	andre	europæiske	markeder	nu,	hvor	de	har	opnået	en	CSD-

tilladelse	der	gælder	i	alle	EU-medlemsstater.	

	

4.4.1	Sammenfatning	
Med	 udgangspunkt	 i	 SSNIP-testen,	 SWOT-analysen	 og	 analysen	 af	 adgangsbarrierer	 på	 det	 danske	

marked,	har	ovenstående	analyse	vurderet,	hvilken	vækststrategi	der	vil	være	den	optimale	for	VP.	

Efter	 en	 analyse	 af	 de	 tre	 vækststrategier,	 omfattet	 af	 Ansoffs	 vækstmatrice	 -	 markedspenetrering,	

produktudvikling	 og	 markedsudvikling	 -	 er	 det	 vurderet	 at	 det	 vil	 være	 mest	 rentabelt	 for	 VP	 at	

benytte	 strategien	 markedsudvikling.	 Dette	 er	 primært	 begrundet	 i	 VPs	 CSD-tilladelse	 og	 de	

muligheder	 VP	 opnår	 herved.	 VP	 kan	 med	 denne	 tilladelse	 tilbyde	 deres	 services	 i	 alle	 EU-

medlemsstater.	

	

4.5	Delkonklusion	
Det	 relevante	 marked	 er	 udledt	 af	 SSNIP-testen,	 hvorefter	 	 det	 relevante	 produktmarked	 udgør	

registrering	 (herunder	udstedelse)	og	værdipapirafvikling,	 som	udelukkende	kan	udbydes	af	CSD’er,	

der	har	opnået	en	CSD-tilladelse.	Det	blev	ligeledes	udledt	at	det	relevante	geografiske	marked	for	VP	

Securities	A/Ser	EU.	

Det	konkluderes	at	VP	Securities	A/S	har	en	stærk	position	på	det	danske	marked,	overfor	potentielle	

konkurrenter	 fra	EU,	med	mange	stærke	sider	og	 få	svage.	VP	Securities	A/S	har	 ligeledes	en	række	

muligheder	 de	 kan	 drage	 nytte	 af	 i	 forhold	 til	 at	 opretholde	 markedspositionen.	 På	 nuværende	

tidspunkt,	 vil	 de	 store	 aktører	 være	 den	 største	 trussel,	 da	 VP	 Securities	 A/S	 vil	 have	 svært	 ved	 at	

konkurrere	 mod	 disse.	 VP	 Securities	 A/S	 vil	 stå	 stærkere	 på	 det	 europæiske	 marked,	 såfremt	 VP	

Securities	A/S	udnytter	muligheden	for	at	blive	nordisk	CSD.	De	trusler,	der	ligeledes	er	en	mulighed,	

kan	VP	Securities	A/S	forsøge	at	udnytte	til	deres	fordel	ved	at	være	proaktive.	

VP	 Securities	 A/S’s	 markedsposition	 er	 beskyttet	 af	 få,	 men	 væsentlige	 adgangsbarrierer,	 der	

eksisterer	 for	 europæiske	 CSD’er	 som	 ønsker	 at	 indtræde	 på	 det	 danske	 CSD-marked.	 Den	

regulatoriske	 barriere	 omkring	 CSD-tilladelse	 samt	 den	 strukturelle	 barriere	 omkring	
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adskillelsesniveauet	 på	 værdipapirkonti,	 er	 alene	 barrierer	 så	 længe	 CSD’en	 ikke	 har	 opnået	 CSD-

tilladelsen	og	så	længe	implementeringen	af	CSDRs	krav	til	dette	ikke	er	gennemført.	Der	er	ligeledes	

fundet	nogle	tekniske	barrierer,	som	har	betydning	for	europæiske	CSD’ers	indtræden	på	det	danske	

marked.		

Flere	 af	 disse	 adgangsbarrierer,	 er	 ikke	 alene	 barrierer	 for	 CSD’er	 der	 ønsker	 at	 indtræde	 på	 det	

danske	 marked,	 men	 udgør	 ligeledes	 en	 barriere	 for	 VP	 Securities	 A/S,	 såfremt	 de	 ønsker	 at	 yde	

grænseoverskridende	virksomhed	til	en	anden	EU-medlemsstat.		

Ud	 fra	 ovenstående	 økonomiske	 konklusioner,	 vurderes	 markedsudvikling	 til	 at	 være	 den	 mest	

optimale	vækststrategi	for	VP	Securities	A/S,	da	det	vil	være	fordelagtigt	for	VP	at	søge	ind	på	andre	

europæiske	markeder	nu,	hvor	de	har	opnået	en	CSD-tilladelse	der	gælder	i	alle	EU-medlemsstater.	

	

4.6	Entry	game	med	en	udenlandsk	konkurrent	
Dette	 afsnit	 vil	 tage	 afsæt	 i	 spilteori,	 for	 at	 analysere,	 hvordan	 den	 regulatoriske	 udvikling,	 som	

analyseret	i	kapitel	3,	kan	have	en	effekt	på	konkurrencesituationen	på	det	danske	marked,	i	forhold	til	

at	 indtræde	 herpå	 som	 europæisk	 CSD.	 Før	 dette	 kan	 analyseres	 nærmere,	 må	 antagelserne	 for	

spilteorien,	samt	det	relevante	spil	betragtes.	

Spilteori	benyttes	 som	et	værktøj	 til	 at	 forudsige	de	 respektive	 spilleres	handlinger	og	beslutninger.	

Formålet	med	at	opsætte	spillet	er	således	at	udlede,	hvorvidt	en	anden	europæisk	CSD,	vil	vælge	at	

træde	ind	på	det	danske	værdipapirmarked	eller	blive	ude.	Dette	udledes	på	baggrund	af	reguleringen	

af	CSD’er	før	ikraftrædelsen	af	CSDR	samt	reguleringen	efter	ikrafttrædelsen	af	CSDR,	for	at	undersøge,	

hvorvidt	fælles	europæiske	regler	kan	være	Kaldor-Hicks	efficiente.	

	

4.6.1	Antagelser	og	scenariet		
For	 at	 der	 er	 tale	 om	 et	 spil	 i	 spilteoriens	 forstand,	 er	 der	 en	 række	 antagelser	 som	 skal	 være	

gældende.	 Det	 er	 væsentligt	 for	 et	 spil	 at	 der	 er	mere	 end	 én	 spiller,	 samt	 at	 hver	 spillers	 valg	 vil	

påvirke	de	andre	spilleres	valg	direkte.	Hvis	der	udelukkende	er	én	spiller,	er	der	ikke	i	denne	teoris	

forstand,	tale	om	et	spil.	De	spillere	der	er	en	del	af	spillet,	lægger	strategier	for	deres	kommende	valg	

og	denne	indbyrdes	afhængighed	vil	således	have	en	stor	betydning	for	spillets	udfald.	En	spillers	valg	

vil	 have	en	negativ	 eller	positiv	 effekt	på	den	anden	 spillers	payoff.	 En	 spillers	payoff	 svarer	 til	 den	

nytte,	som	spilleren	opnår	ved	en	given	strategi.	Det	samlede	payoff	er	således	den	samlede	nytte	ved	

en	given	strategi.	
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Den	bedst	mulige	strategi	for	begge	spillere,	givet	valget	fra	den	anden	spiller,	vil	udgøre	den	optimale	

kombinerede	strategi.	En	strategi-kombination	er	udelukkende	en	Nash-ligevægt,	såfremt	hver	spillers	

valgte	strategi	er	en	best	response292	til	den	anden	spillers	valgte	strategi.293		

Spillerne	 udvikler	 en	 strategi	 ved	 hjælp	 af	 best	 response	 for	 at	 opnå	 den	 højest	mulige	 payoff.	 Den	

optimale	strategi	for	en	spiller	afhænger	således	af,	hvad	spilleren	tror	den	anden	spiller	vil	gøre.	Den	

overordnede	antagelse	er,	at	spillerne	er	rationelle,	hvorfor	hver	spiller	vil	handle	 i	 forhold	 til	deres	

præferencer	og	dermed	foretage	det	valg	der	maksimere	spillerens	forventede	payoff.294		

Ved	et	spil	vil	der	altid	være	følgende	formelle	elementer	til	stede:295		

● En	liste	af	spillere	

● En	komplet	beskrivelse	af	hvad	spillerne	kan	gøre	-	spillernes	strategier		

● En	beskrivelse	af	hvad	spillerne	ved,	når	de	handler	-	informationsstrukturen	

● En	specifikation	af	hvordan	spillernes	handlinger	ender	i	et	payoff,	og	

● en	specifikation	af	spillernes	præferencer	over	diverse	payoff	

Ovenstående	elementer	vil	blive	behandlet	og	forklaret	i	teksten	nedenfor.		

I	dette	scenarie,	vil	der	være	to	spillere.	VP	som	er	etableret	i	Danmark	som	CSD,	samt	en	europæisk	

CSD,	 som	 overvejer	 at	 indtræde	 på	 det	 danske	marked.	 Spilleren	 i	 dette	 scenarie	 som	 overvejer	 at	

indtræde,	 er	 Euroclear	 Sweden296.	 For	 Euroclear	 Sweden	 vil	 	 strategierne	 være	 henholdsvis	 at	

indtræde	 eller	 at	 udeblive.	 VP	 vil	 have	 strategierne	 at	 de	 imødekomme	 indtrædelsen	 og	 hermed	

konkurrencen	på	markedet	eller	at	forsøge	at	udkonkurrere	Euroclear	Sweden.		

Spillet	 er	 et	 sekventielt	 spil,	 opbygget	 som	 et	 spiltræ,	med	 perfekt	 information	 og	 vil	 blive	 løst	 ved	

backward	induction297.	Denne	metode	benyttes	ved	sekventielle	spil,	hvor	de	underspil	der	måtte	være	

i	spillet	skal	løses	først,	før	det	overordnede	spil	kan	løses.		

Spillet,	hvor	VP	vælger	mellem	at	imødekomme	konkurrencen	eller	udkonkurrere	Euroclear	Sweden,	

skal	 dermed	 løses	 først,	 hvorefter	 Euroclear	 Swedens	 valg	 skal	 foretages.	 VP	 og	 Euroclear	 Sweden	

vælger	de	payoffs	der	giver	dem	den	største	nytte	-	det	payoff	med	højest	værdi.	

                                                
292	Best	response	er	det	strategivalg	der	giver	det	bedste	udfald,	givet	forventningen	om	den	anden	spillers	
strategivalg.	
293	Dutta,	Prajit	K.,	(1999),	Strategies	and	games:	theory	and	practice,	side	93	
294	Watson,	Joel,	(2013),	Strategy:	An	introduction	to	game	theory,	side	43	
295	Watson,	Joel,	(2013),	Strategy:	An	introduction	to	game	theory,	side	7	
296	Euroclear	Sweden	er	den	svenske	CSD	
297	Dutta,	Prajit	K.,	(1999),	Strategies	and	games:	theory	and	practice,	side	168	
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Der	er	 flere	aspekter	 i	det	 at	 indtræde	 som	CSD	på	et	marked.	 Som	beskrevet	 i	 kapitel	3,	 er	der	 tre	

muligheder	for	at	komme	ind	på	det	danske	marked.	I	dette	spil	er	der	fokus	på	den	tredje	mulighed,	

hvor	en	europæisk	CSD	kan	tiltrække	udstedelserne	fra	det	danske	marked,	ved	selv	at	blive	valgt	som	

den	CSD	der	skal	udstede	værdipapirerne.		

Spillet	vil	således	tage	udgangspunkt	i	Euroclear	Sweden,	der	ønsker	at	overtage	en	del	af	det	danske	

marked	 for	 udstedelse.	 Ved	 at	 få	 nogle	 af	 de	 store	 virksomheder	 i	 Danmark	 til	 at	 udstede	 sine	

værdipapirer	 i	 den	 pågældende	 CSD,	 tiltrækker	 Euroclear	 Sweden	 også	 de	 danske	 kunder,	 idet	

kunderne	ønsker	at	købe	de	værdipapirer	der		nu	er	udstedt	i	Euroclear	Sweden.	Fra	VPs	synsvinkel,	

vil	 Euroclear	 Sweden	 tage	 en	 markedsandel	 fra	 dem,	 da	 VP	 mister	 deltagere	 til	 udstedelse	 og	

registrering	af	værdipapirer.	

Det	antages	i	det	første	spil,	at	markedet	ikke	er	reguleret	af	CSDR	og	at	den	europæiske	CSD-tilladelse	

således	 endnu	 ikke	 er	 en	mulighed.	 I	 det	 efterfølgende	 spil	 antages	 det,	 at	markedet	 er	 reguleret	 af	

CSDR	og	at	begge	spillere	har	opnået	en	europæisk	CSD-tilladelse.	Det	antages	endvidere	i	begge	spil	at	

Euroclear	Sweden	og	VP	har	samme	pris	for	udstedelse.	

Analysen	 vil	 således	 undersøge,	 hvordan	 den	 europæiske	 regulering	 på	 CSD-markedet	 kan	 påvirke	

aktørerne,	 i	 forhold	 til	 at	 indtræde	 på	 en	 anden	medlemsstats	 marked	 samt	 hvorvidt	 løsningen	 er	

Kaldor-Hicks	efficient.	

	

4.6.2	Opsætning	af	scenarier	
Ovenfor	nævnte	scenarier,	med	de	beskrevne	antagelser,	udgør	spiltræerne	i	figur	6	og	7,	som	vil	blive	

løst	 ved	 backward	 induction.	 Først	 vil	 scenariet	 uden	 CSDR	 regulering	 blive	 analyseret	 og	 herefter	

scenariet	med	den	fælles	europæiske	regulering,	CSDR.		

	

Uden	CSDR	

Inden	 CSDR	 trådte	 i	 kraft	 og	 dermed	 inden	 muligheden	 for	 en	 europæisk	 CSD-tilladelse,	 var	 det	

normen	 at	 have	 én	 CSD	 i	 hver	 EU-medlemsstat.	 Uden	 CSDR	 er	 der	 således	 ingen	 fælles	 europæiske	

regler	for	at	opnå	tilladelse	til	at	drive	virksomhed	som	CSD.	For	at	komme	ind	på	det	danske	marked,	

er	Euroclear	Sweden	(herefter	ECS)	derfor	nødt	til	at	opfylde	den	danske	nationale	lovgivning,	for	at	

kunne	drive	virksomhed	som	CSD	på	det	danske	marked.	

Nedenfor	i	figur	6	ses	det	sekventielle	spil,	hvor	det	danske	marked	ikke	er	reguleret	af	CSDR.	
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Figur	6:	Spiltræ	der	viser	Euroclear	Swedens	mulige	indtræden	på	det	danske	marked	uden	CSDR-regulering	

I	den	danske	lovgivning	har	der,	som	tidligere	nævnt,	 ikke	været	monopol	 for	værdipapirudstedelse,	

registrering	 og	 afvikling	 siden	 vedtagelsen	 af	 VPHL	 i	 1995.	 Der	 er	 derfor	 frit	 valg	 for	 de	 danske	

selskaber	 til	 at	 vælge,	 hvilken	 CSD	 de	 ønsker	 at	 benytte	 til	 udstedelse	 af	 deres	 værdipapirer.	 Som	

beskrevet	 i	afsnit	3.2.2.2,	har	danske	udstedere	 længe	haft	mulighed	for	at	vælge	en	anden	CSD,	end	

VP,	men	det	sker	sjældent.	Derfor	kræver	det	en	væsentlig	 indsats	 fra	ECS	at	skabe	opmærksomhed	

omkring	denne	mulighed,	hvilket	ikke	nødvendigvis	vil	ende	med	et	positivt	payoff.		

For	 at	 løse	 spillet	 vil	 underspillet,	 hvor	 ECS	 indtræder	 på	 det	 danske	 marked,	 blive	 løst	 først.	 I	

underspillet	 skal	 VP	 vælge	 mellem	 at	 imødekomme	 ECS	 eller	 udkonkurrere	 dem.	 Da	 VP	 vil	 få	 et	

positivt	 payoff	 på	 5,	 såfremt	 strategien	 Imødekomme	 vælges,	 og	 et	 negativt	 payoff	 på	 -1,	 såfremt	

strategien	Udkonkurrere	vælges,	vil	VP	ende	med	strategien	Imødekomme,	da	VP	ved	denne	strategi	vil	

opnå	det	højeste	payoff	og	dermed	en	maksimering	af	nytten.	

Hvis	VP	vælger	at	imødekomme	ECS,	vil	VP	ikke	miste	payoff,	da	udstederne	på	det	danske	marked	er	

fortrolige	 med	 at	 udstede	 gennem	 VP,	 eftersom	 de	 altid	 har	 gjort	 det,	 samt	 at	 det	 ikke	 har	 været	

normen	 at	 udstede	 igennem	 andre	 CSD’er,	 selvom	 det	 var	muligt.	 VP	 vil	 således	 ikke	 nødvendigvis	

miste	mulige	udstedelser	og	dermed	mulig	indtjening,	ved	at	imødekomme	ECS	på	det	danske	marked.		

Såfremt	VP	vælger	 at	 udkonkurrere	ECS,	 vil	 det	 kræve	 ressourcer	 og	omkostninger	 for	VP	og	deres	

payoff		vil	dermed	blive	negativt.	

Underspillet	er	således	løst	ved,	at	VP	vælger	strategien	Imødekomme,	hvorefter	det	overordnede	spil	

kan	løses.		

I	det	overordnede	spil	står	ECS	med	valget	mellem	strategierne	Indtræde	eller	Udeblive.	Samtidig	har	

ECS	 den	 viden,	 at	 hvis	 ECS	 vælger	 at	 indtræde	 på	 det	 danske	 marked,	 vil	 VP	 vælge	 strategien	

Imødekomme.		
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I	den	situation,	hvor	ECS	vælger	strategien	Udeblive,	 vil	markedssituationen	være	uændret	og	VP	vil	

beholde	deres	monopollignende	tilstand.	Da	ECS	hverken	anvender	omkostninger	og/eller	ressourcer	

på	at	indtræde	på	det	danske	marked,	vil	deres	payoff	være	0.	

Såfremt	ECS	vælger	at	indtræde	på	det	danske	marked,	vil	de	ligeledes	ende	med	et	payoff	på	0.	Dette	

payoff	 vil	 dog	 være	 et	 resultat	 af	 kombinationen	 af	 de	mange	 omkostninger	 og	 ressourcer	 ECS	 skal	

bruge	på	at	kunne	indtræde,	herunder	på	at	gøre	udstederne	opmærksomme	på,	at	de	har	mulighed	

for	at	udstede	hos	ECS.	ECS	vil	have	udsigt	til	et	positiv	payoff	ved	at	indtræde	på	det	danske	marked,	

men	eftersom	de	vil	bruge	væsentlige	omkostninger	på	dette,	vil	ECS	alligevel	ende	med	at	få	et	payoff	

på	0.		

ECS	får	således	samme	payoff	ved	strategien	Udeblive,	som	ved	strategien	Indtræde	og	der	vil	dermed	

være	 to	Nash-ligevægte	 i	dette	 spil:	 Indtræde,Imødekomme	 og	Udeblive	Disse	 strategi-kombinationer	

udgør	ligeledes	to	Kaldor-hicks	efficiente	løsninger.,	da	begge	har	den	samlede	største	payoff	på	5.	Der	

er	således	to	Nash-ligevægte	med	samme	payoff	på	0,5.	Strategien	Indtræde	vil	dog	være	utroværdig	

for	 ECS,	 da	 deres	 payoff	 på	 0,	 indebærer	 væsentlige	 omkostninger	 for	 få	 udstedelser.	 Da	 ECS	 skal	

bruge	væsentlige	omkostninger	og	ressourcer	på	at	ende	med	et	payoff	på	0,	vil	denne	strategi	være	

utroværdig,	idet	ECS	herved	ikke	har	incitament	til	at	vælge	denne	strategi.		

ECS	vil	derfor	ende	med	at	udeblive	 fra	det	danske	marked	og	VP	vil	beholde	den	monopollignende	

tilstand	på	markedet.	

	

Med	fælles	europæisk	regulering	for	CSD’er	

	
Figur	7:	Spiltræ	der	viser	Euroclear	Swedens	mulige	indtræden	på	det	danske	marked	med	CSDR-regulering	

Spillet	 i	 figur	 7	 er	 baseret	 på,	 at	 CSDR	 er	 trådt	 i	 kraft,	 samt	 at	 ECS	 og	 VP	 begge	 har	 opnået	 CSD-

tilladelsen	i	overensstemmelse	CSDR.		
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For	 at	 løse	 spillet,	 vil	 underspillet,	 hvor	 ECS	 indtræder	 på	 det	 danske	 marked,	 blive	 løst	 først.	 I	

underspillet	skal	VP	vælge	mellem	at	imødekomme	ECS	eller	udkonkurrere	dem.	

VP	skal	således	 først	vurdere,	hvorvidt	de	vil	 imødekomme	konkurrencen	på	markedet,	 såfremt	ECS	

indtræder,	 eller	 om	 de	 vil	 forsøge	 udkonkurrere	 dem.	 VP	 vil	 opnå	 det	 højeste	 payoff	 ved	 at	

imødekomme	konkurrencen	(4),	frem	for	udkonkurrere	(-1).		

Såfremt	 VP	 vælger	 at	 udkonkurrere	 ECS,	 skal	 VP	 bruge	 omkostninger	 og	 ressourcer	 på	marketing,	

opgradering	af	faciliteter,	samt	eventuelt	forsøge	at	binde	deres	deltagere	i	eksklusive	kontrakter.	VP	

vil	 sætte	 alle	 kræfter	 ind	 på	 at	 opretholde	 deres	 position	 på	 markedet,	 hvilket	 vil	 udgøre	 en	 stor	

omkostning	for	VP..	Med	et	payoff	på	-1,	vil	denne	strategi	ikke	være	at	foretrække	for	VP,	i	forhold	til	

det	payoff	på	4,	de	kan	opnås	med	strategien	Imødekomme.		

Under	forudsætning	af	at	VP	vælger	strategien	Imødekomme		vil	VP	opnå	et	positivt	payoff	på	4.	VP	vil	

dog	miste	en	del	af	fortjenesten,	i	forhold	til	deres	nuværende	monopollignende	stilling	på	det	danske	

marked	 ved,	 at	 ECS	 overtager	 en	 del	 af	 værdipapirudstedelserne.	 Når	 to	 parter,	 med	 samme	 pris,	

konkurrerer	på	et	marked,	vil	de	i	teorien	dele	markedet.	VP	vil	dog,	selvom	de	bruger	omkostninger	

og	 ressourcer	 på	 at	 konkurrere	med	 ECS,	 hverken	 tabe	 hele	 markedet	 eller	 dele	 markedet	 ligeligt.	

Dette	skyldes	VPs	stærke	position	på	det	danske	marked,	hvorfor	en	udefrakommende	CSD	ikke	kan	

opnå	halvdelen	af	markedet,	selvom	den	forsøger.	VP	vil	således	vælge	strategien	Imødekomme,	 frem	

for	at	Udkonkurrere	og	herved	opnå	et	payoff	på	4.	

Underspillet	er	dermed	løst	og	det	overordnede	spil	kan	undersøges.	ECS	står	nu	med	valget	imellem	

strategien	 Indtræde	 eller	Udeblive,	 og	har	den	 viden,	 at	 såfremt	de	 vælger	 at	 indtræde,	 vil	 VP	 vælge	

strategien	Imødekomme.		

Såfremt	 ECS	 vælger	 strategien	 Udeblive,	 vil	 VP	 opretholde	 deres	 monopollignende	 stilling	 på	 det	

danske	markede.	ECS	vil	opnå	et	payoff	på	0,	da	de	udebliver	fra	markedet	og	dermed	hverken	bruger	

omkostninger	 eller	 ressourcer	 på	 at	 indtræde	 på	 det	 nye	 marked.	 De	 opnår	 således	 ingen	

markedsandel.	

Hvis	ECS	til	gengæld	vælger	strategien	Indtræde,	vil	de	ende	med	et	payoff	på	2,	frem	for	et	payoff	på	0.	

Ved	 at	 indtræde	 vil	 ECS	 opnå	 en	 del	 af	 markedet	 og	 herved	 en	 indtjening,	 men	 stadig	 bruge	

omkostninger	og	ressourcer	på	at	gøre	sig	attraktiv	for	de	virksomheder	der	skal	vælge,	i	hvilken	CSD	

værdipapirerne	skal	udstedes.	 	ECS	vil	 således	bruge	omkostninger	på	at	 indtræde,	men	 langt	 færre	

end	 i	 situationen	 uden	 CSDR,	 da	 de	 nu	 allerede	 har	 en	 CSD-tilladelse.	 Det	 betyder	 at	 ECS	 nu	 har	 et	

større	incitament	til	at	vælge	strategien	Indtræde,	frem	for	Udeblive,	da	de	vil	opnå	et	positivt	payoff	på	

2,	fremfor	et	payoff	på	0.		
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Spillet	vil	således	ende	med	en	Nash-ligevægt	i	Indtræde,Imødekomme-strategien	med	et	payoff	på	2,4.	

Dette	resultat	er	en	Kaldor-Hicks	efficient	løsning,	da	det	er	den	kombinerede	strategi,	med	det	højeste	

summerede	payoff	på	6.		

Scenariet	 med	 CSDR	 og	 den	 europæiske	 CSD-tilladelse	 ender	 således	 i	 en	 Kaldor-Hicks	 efficient	

ligevægt.	 Med	 en	 fælles	 europæisk	 regulering	 for	 CSD’er	 kan	 markedet	 således	 udvikle	 sig	 til	 at	

imødekomme	konkurrence	og	dermed	undgå	den	monopollignende	stilling	som	 fremgik	af	 scenariet	

“Uden	CSDR”.		

	

4.6.3	Delkonklusion	
Ovenstående	 integrerede	 analyse	 har	 undersøgt,	 hvordan	 den	 regulatoriske	 udvikling	 kan	 påvirke	

konkurrencesituationen	på	det	danske	marked,	såfremt	en	udefrakommende	CSD	vil	indtræde	på	det	

danske	marked.		

Med	de	sekventielle	spil,	hvori	ECS	skal	vælge	om	de	vil	indtræde	på	det	danske	marked	eller	om	de	vil	

udeblive,	 blev	 løsningen	 fundet	 ved	 backward	 induction.	Med	 fokus	 på	 at	 tiltrække	udstedere,	 viste	

spillet	uden	CSDR,	at	ECS	udebliver	 fra	det	danske	marked,	hvilket	medfører	at	VP	Securities	A/S	vil	

beholde	 den	 monopollignende	 stilling	 de	 har	 på	 markedet.	 ECS	 har	 således	 ikke	 incitament	 til	 at	

indtræde	på	det	danske	marked	uden	CSDR.	Spillets	løsning	er	to	Nash-ligevægte,	som	ligeledes	udgør	

to	 Kaldor-Hicks	 efficiente	 løsninger,	 hvor	 ligevægten	 med	 ECS’s	 strategivalg	 Indtræde	 anses	 for	

utroværdig.		

I	 det	 scenarie,	 hvor	 spillerne	 har	 opnået	 en	 CSD-tilladelse,	 i	 overensstemmelse	 med	 CSDR,	 vil	 VP	

Securities	A/S	imødekomme	konkurrencen,	såfremt	ECS	indtræder.	ECS’s	strategivalg	er	her	Indtræde	

og	ender	Nash-ligevægten	2,4.	Denne	ligevægt	er	ligeledes	den	Kaldor-Hicks	efficiente	løsning,	hvilket	

vil	 sige	 at	 den	 fælles	 europæiske	 regulering	 har	 givet	 ECS	 incitament	 til	 at	 indtræde	 på	 det	 danske	

marked	og	konkurrere	på	udstedelse.		

Det	kan	dermed	konkluderes,	at	CSDR	kan	være	med	til	at	øge	konkurrencen	på	det	danske	marked,	

hvilket	ligeledes	vil	medføre	en	Kaldor-Hicks	efficient	tilstand.		

	 	



Side 89 af 106 
 

Konklusion	

Den	 indledende	analyse	 i	nærværende	afhandling	har	vist,	hvordan	reguleringen	af	det	danske	CSD-

marked	har	udviklet	sig	siden	børsreform	II,	herunder	udviklingen	af	værdipapirhandelsloven.	Ud	fra	

analysen	kan	det	konkluderes,	at	reguleringen	af	det	danske	CSD-marked	har	været	præget	af	en	lang	

række	 europæiske	 tiltag.	 CSD’en	 i	 Danmark	 er	 gået	 fra	 en	monopollignende	 tilstand	 på	 det	 danske	

marked	til	et	konkurrencepræget	marked,	med	et	ønske	om	grænseoverskridende	aktivitet	 i	Europa.	

Det	 kan	 herefter	 konkluderes,	 at	 det	 som	 følge	 af	 EU-retlig	 harmonisering,	 samt	 en	 stigende	

internationalisering	 af	 værdipapirmarkedet,	 har	 medført	 et	 behov	 for	 en	 tilsvarende	 tilpasning	 af	

reguleringen.	

Den	 seneste	 væsentlige	 udvikling	 i	 reguleringen	 af	 det	 danske	 CSD-marked	 er	 vedtagelsen	 af	 CSDR,	

som	etablerer	 et	 fælles	 europæisk	 regelsæt	 for	 CSD’er,	 og	 som	 ligeledes	 er	 på	 baggrund	 af	 stigende	

internationalisering	

Afhandlingen	har	herefter	analyseret	gældende	ret	for	CSD’er	i	Danmark,	hvor	det	fandtes	at	CSDR	og	

kapitalmarkedsloven	 er	 den	 primære	 regulering.	 Kapitalmarkedsloven	 trådte	 i	 kraft	 den	 3.	 januar	

2018	og	harmoniserer	reglerne	i	CSDR.	Da	en	CSD	herefter	er	omfattet	CSDR,	er	en	række	betingelser	

blevet	analyseret,	som	en	CSD	skal	opfylde	for	at	overholde	denne	regulering.	Ud	af	disse	betingelser,	

fandtes	CSD-tilladelsen	for	at	være	det	væsentlige	krav,	hvorefter	en	CSD	kan	tilbyde	sine	services	til	

alle	EU-medlemsstater.	Ved	en	analyse	af	CSDR	og	 lov	om	kapitalmarkeder	er	der	 fundet	 tre	måder,	

hvorpå	 en	 CSD	 fra	 en	 EU-medlemsstat	 kan	 få	 adgang	 til	 det	 danske	 marked.	 En	 CSD	 fra	 en	 EU-

medlemsstat	kan	således	få	adgang	til	det	danske	marked,	enten	ved	at	benytte	CSD-tilladelsen,	ved	at	

tilslutte	 sig	 med	 et	 CSD-link,	 eller	 ved	 at	 tiltrække	 de	 danske	 udstedere	 for	 at	 opnå	

værdipapirudstedelsen.	

Efterfølgende	er	der	foretaget	en	SWOT-analyse,	hvorefter	det	kan	konkluderes,	at	VP	Securities	A/S	

har	en	stærk	position	på	det	danske	marked,	overfor	potentielle	konkurrenter	fra	EU.	Det	fremgår	af	

SWOT-analysen	at	en	af	de	væsentlige	styrker	hos	VP	Securities	A/S	er	at	CSD-tilladelse	er	opnået	som	

en	af	de	 første	CSD’er	 i	 EU,	hvilket	 giver	dem	en	 first-mover	 fordel	på	det	 europæiske	marked.	Den	

primære	svaghed	for	VP	Securities	A/S	fandtes	at	være	deres	beliggenhed.	Heraft	er	det	fundet,	at	VP	

Securities	 A/S	 har	 en	 række	 muligheder	 de	 kan	 drage	 nytte	 af,	 i	 forhold	 til	 at	 opretholde	

markedspositionen,	 herunder	muligheden	 for	 at	 blive	 den	 foretrukne	 CSD	 i	 Norden.	 De	 trusler,	 der	

ligeledes	 udgør	 en	mulighed,	 kan	 VP	 Securities	 A/S	 forsøge	 at	 udnytte	 til	 deres	 fordel	 ved	 at	 være	

proaktive.	
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Derudover	 kan	 det	 	 konkluderes,	 at	 VP	 Securities	 A/S’s	 markedsposition	 er	 beskyttet	 af	 få,	 men	

væsentlige	 adgangsbarrierer,	 der	 eksisterer	 for	 europæiske	 CSD’er	 som	 ønsker	 at	 indtræde	 på	 det	

danske	 CSD-marked.	 Størstedelen	 af	 disse	 adgangsbarrierer	 eksisterer	 dog	 alene	 indtil	 den	

indtrædende	europæiske	CSD	har	opnået	CSD-tilladelse	og	overholder	kravene	i	CSDR.	

Ud	fra	ovenstående	konklusioner	blev	det	vurderet	at	 	markedsudvikling	vil	være	den	mest	optimale	

vækststrategi	 for	VP	Securities	A/S,	da	det	vil	være	 fordelagtigt	 for	VP	Securities	A/S	at	 søge	 ind	på	

andre	 europæiske	 markeder	 nu,	 hvor	 de	 har	 opnået	 en	 CSD-tilladelse	 der	 gælder	 i	 alle	 EU’s	

medlemsstater.	

Den	opnåede	viden	om	CSD-markedet	i	den	juridiske	samt	den	økonomiske	analyse	har	bidraget	til	en	

analyse	af	hvordan	CSDR	kan	påvirke	konkurrencen	på	CSD-markedet	i	Danmark.	Med	anvendelsen	af	

spilteori,	 i	 form	af	et	entry	game,	undersøgte	analysen	to	scenarier	-	med	og	uden	CSDR	regulering	-	

med	et	 fokus	på	udsteders	 frie	valg	af	CSD.	Resultatet	af	disse	 to	 sekventielle	 spil	blev,	 at	CSDR	kan	

medvirke	 til	 en	 øget	 konkurrence.	 Euroclear	 Sweden,	 som	den	 konkurrerende	 CSD	 til	 VP	 Securities	

A/S	i	disse	spil,	opnår	et	incitament	til	at	indtræde	på	det	danske	marked,	såfremt	CSD-tilladelsen	er	

opnået.	Uden	CSDR	ville	Euroclear	Sweden	vælge	at	blive	ude	af	det	danske	marked	og	VP	Securities	

A/S	 ville	 dermed	 beholde	 deres	 monopollignende	 stilling.	 Løsningen,	 hvor	 Euroclear	 Sweden	

indtræder	fandtes	ligeledes	at	være	den	Kaldor-Hicks	efficiente	løsning,	hvorefter	det	kan	konkluderes	

at	CSDR	kan	øge	konkurrencen	på	markedet,	hvilket	vil	ende	i	en	Kaldor-Hicks	efficient	tilstand.	
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Bilagsoversigt	

Bilag	1:	Antal	værdipapirkonti	i	2016	

	
	
Kilde:	European	Central	Securities	Depositories	Association,	(2016),	Member	database	2016,	Hentet	fra	
https://ecsda.eu/facts/2016database	

CSD navn Antal værdipapirkonti
Merkezi Kayit Kurulusu A.S. 46.833.776
Depozitarul Central SA 8.522.584
Central Securities Depository and Clearing House 8.449.623
VP Securities A/S 3.264.919
Euroclear Sweden AB 3.200.000
Central Depository AD 2.912.649
Euroclear Finland Oy 1.396.811
Central Securities Depository Prague 1.365.311
Hellenic Central Securities Depository SA 1.321.448
Central Registry of Securities JSC Banja Luka 1.263.514
Verdipapirsentralen ASA 1.173.326
Central Depository & Clearing Company Inc. 881.191
Registry of Securities of the Federation of Bosnia and Herzegovina 672.755
Central Depository Agency 472.408
Euroclear UK and Ireland Limited 381.085
Cyprus Stock Exchange 339.396
Central Securities Depository AD Skopje 268.237
Malta Stock Exchange 263.800
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 250.956
Central Securities Clearing Corporation 234.131
Estonian CSD 112.431
The Central Securities Depository of Poland 42.512
Nasdaq CSD Iceland 37.722
SIX SIS Ltd 28.384
Euroclear Bank 27.513
Clearstream Banking Luxembourg 12.392
Clearstream Banking AG 8.697
KELER Ltd. 6.387
National Settlement Depository 3.537
Monte Titoli S.p.A 1.085
Latvian Central Depository 957
Euroclear France 922
OeKB CSD GmbH 678
Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.671
Central Securities Depository of Lithuania 638
Euroclear Nederland 564
Euroclear Belgium 518
Public Joint-Stock Company "National Depository of Ukraine" 439
Sociedad de gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.311
LuxCSD S.A. 18
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Bilag	2:	Jobomsætningen	i	Europa	
	

	
	

Employment by sex, age, time since job started and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsq_egdn2]

Last update 11.04.18
Extracted on 07.05.18
Source of data Eurostat

SEX Total
AGE From 15 to 64 years
NACE_R2 Total - all NACE activities
UNIT Thousand
TIME 2013Q4

GEO/DURATION Less than 3 months 3 months or over No response Andel nyansatte
Sweden 339,9 4.184,8 30,0 7,5
Denmark 185,9 2.413,9 12,5 7,1
Cyprus 22,9 333,0 : 6,4
Spain 1.063,8 15.941,4 : 6,3
Switzerland 252,7 4.003,9 33,8 5,9
Iceland 9,8 155,3 1,3 5,9
Estonia 34,9 559,8 : 5,9
Latvia 50,3 819,4 : 5,8
Finland 133,6 2.226,9 6,7 5,6
Portugal 216,9 3.988,5 : 5,2
Ireland 88,6 1.778,7 48,9 4,6
Hungary 181,6 3.753,3 : 4,6
France 1.165,7 24.010,2 321,1 4,6
Austria 180,5 3.844,7 : 4,5
United Kingdom 1.296,8 27.569,9 339,3 4,4
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 1.715,9 36.162,7 997,4 4,4
Norway 110,7 2.391,7 20,5 4,4
European Union (current composition) 9.043,8 200.492,7 1.988,8 4,3
Belgium 186,0 4.283,7 : 4,2
Netherlands 334,6 7.645,0 106,0 4,1
Slovenia 35,8 852,0 : 4,0
Lithuania 51,0 1.219,4 : 4,0
Luxembourg 9,3 224,0 3,6 3,9
Poland 539,6 14.817,7 107,5 3,5
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 22,4 657,4 : 3,3
Italy 711,6 21.083,6 : 3,3
Croatia 48,4 1.445,1 : 3,2
Montenegro 6,1 188,6 : 3,1
Czech Republic 134,8 4.720,0 7,1 2,8
Bulgaria 78,7 2.799,9 : 2,7
Malta 4,2 165,4 5,1 2,4
Slovakia 53,8 2.262,1 : 2,3
Greece 72,4 3.351,5 : 2,1
Romania 106,3 8.036,1 : 1,3
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Employment by sex, age, time since job started and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsq_egdn2]

Last update 11.04.18
Extracted on 07.05.18
Source of data Eurostat

SEX Total
AGE From 15 to 64 years
NACE_R2 Total - all NACE activities
UNIT Thousand
TIME 2014Q4

GEO/DURATION Less than 3 months 3 months or over No response Andel nyansatte
Sweden 351,6 4.202,1 34,8 7,7
Iceland 12,0 154,7 1,1 7,2
Denmark 186,6 2.475,6 9,1 7,0
Spain 1.094,4 16.339,3 : 6,3
Switzerland 262,0 4.097,1 27,0 6,0
Cyprus 21,1 336,8 : 5,9
Finland 125,1 2.221,1 4,3 5,3
Latvia 45,0 811,6 : 5,3
Portugal 218,2 4.043,4 : 5,1
Ireland 99,9 1.816,1 51,5 5,1
Austria 198,4 3.849,6 : 4,9
Estonia 29,5 576,1 : 4,9
France 1.246,6 24.575,0 245,2 4,8
United Kingdom 1.401,5 28.131,7 274,2 4,7
Luxembourg 11,6 232,6 3,1 4,7
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 1.754,6 36.451,1 933,7 4,5
Belgium 201,6 4.320,7 : 4,5
Netherlands 354,5 7.604,3 114,3 4,4
European Union (current composition) 9.417,7 203.344,7 1.807,3 4,4
Norway 103,1 2.416,2 23,5 4,1
Italy 823,4 21.067,7 : 3,8
Malta 6,4 166,4 4,0 3,6
Hungary 147,6 3.957,6 5,0 3,6
Poland 540,5 15.103,8 119,2 3,4
Slovenia 29,3 861,1 : 3,3
Lithuania 40,5 1.251,2 : 3,1
Croatia 45,0 1.478,2 : 3,0
Slovakia 67,6 2.308,3 : 2,8
Czech Republic 135,8 4.784,7 5,6 2,8
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 17,5 673,4 : 2,5
Bulgaria 72,3 2.859,0 : 2,5
Montenegro 5,2 206,9 : 2,5
Greece 81,5 3.397,4 : 2,3
Romania 87,4 8.122,1 : 1,1
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Employment by sex, age, time since job started and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsq_egdn2]

Last update 11.04.18
Extracted on 07.05.18
Source of data Eurostat

SEX Total
AGE From 15 to 64 years
NACE_R2 Total - all NACE activities
UNIT Thousand
TIME 2015Q4

GEO/DURATION Less than 3 months 3 months or over No response Andel nyansatte
Sweden 358,5 4.283,3 35,1 7,7
Denmark 196,1 2.499,1 6,9 7,3
Spain 1.195,5 16.736,7 : 6,7
Lithuania 85,0 1.219,9 : 6,5
Cyprus 21,7 331,6 : 6,1
Switzerland 265,8 4.121,9 25,2 6,0
Iceland 10,1 160,8 1,8 5,8
Portugal 242,7 4.076,0 : 5,6
Finland 128,7 2.204,0 6,8 5,5
Estonia 30,9 579,7 : 5,1
France 1.278,8 24.532,1 282,3 4,9
Austria 194,8 3.903,9 : 4,8
Netherlands 383,8 7.637,9 111,9 4,7
Latvia 40,9 830,1 : 4,7
United Kingdom 1.375,3 28.666,2 266,2 4,5
Ireland 91,6 1.855,2 75,3 4,5
European Union (current composition) 9.627,5 205.584,6 2.025,7 4,4
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 30,9 672,8 : 4,4
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 1.713,3 36.895,4 994,0 4,3
Luxembourg 10,4 236,9 6,5 4,1
Norway 104,0 2.402,1 33,8 4,1
Belgium 183,6 4.324,8 : 4,1
Slovenia 36,3 864,1 : 4,0
Croatia 58,1 1.491,0 : 3,8
Italy 810,3 21.267,8 : 3,7
Hungary 152,1 4.065,4 3,7 3,6
Poland 539,5 15.237,5 223,7 3,4
Slovakia 77,2 2.356,1 : 3,2
Bulgaria 87,4 2.908,5 : 2,9
Malta 5,1 175,5 1,8 2,8
Czech Republic 138,6 4.813,4 6,5 2,8
Montenegro 5,8 209,8 : 2,7
Greece 74,7 3.501,2 : 2,1
Romania 116,6 8.091,3 : 1,4
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Employment by sex, age, time since job started and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsq_egdn2]

Last update 11.04.18
Extracted on 07.05.18
Source of data Eurostat

SEX Total
AGE From 15 to 64 years
NACE_R2 Total - all NACE activities
UNIT Thousand
TIME 2016Q4

GEO/DURATION Less than 3 months 3 months or over No response Andel nyansatte
Denmark 203,5 2.540,6 : 7,4
Sweden 340,2 4.367,7 34,9 7,2
Lithuania 86,6 1.227,0 : 6,6
Spain 1.159,9 17.184,1 : 6,3
Finland 147,1 2.205,5 4,3 6,2
Iceland 10,5 168,1 1,6 5,8
Cyprus 20,0 339,0 : 5,6
Portugal 238,5 4.162,0 : 5,4
Estonia 32,2 573,5 : 5,3
Switzerland 236,8 4.209,1 21,0 5,3
France 1.318,1 24.614,7 262,0 5,0
Netherlands 416,2 7.764,6 108,1 5,0
Belgium 217,7 4.409,1 : 4,7
Austria 193,8 3.969,0 : 4,7
Croatia 70,7 1.471,6 15,5 4,5
Ireland 93,6 1.917,5 85,9 4,5
European Union (current composition) 9.568,6 207.963,0 2.484,6 4,3
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 1.748,0 37.334,2 1.439,4 4,3
Latvia 36,5 819,7 : 4,3
United Kingdom 1.297,8 29.044,1 263,2 4,2
Luxembourg 10,6 245,1 7,2 4,0
Norway 100,1 2.401,5 35,3 3,9
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 26,0 696,8 : 3,6
Italy 786,7 21.476,0 : 3,5
Malta 6,6 184,0 : 3,5
Poland 522,1 15.244,8 247,1 3,3
Slovakia 78,0 2.411,3 : 3,1
Slovenia 26,7 885,4 : 2,9
Czech Republic 148,0 4.913,7 5,3 2,9
Montenegro 6,3 209,4 : 2,9
Hungary 125,6 4.233,2 3,9 2,9
Bulgaria 67,5 2.872,6 : 2,3
Greece 76,5 3.508,6 : 2,1
Romania 99,8 8.044,1 : 1,2
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Kilde:	Eurostat,	Employment	by	sex,	age,	time,	since	job	started	and	economic	activity	(from	2008	
onwards,	NACE	Rev.	2)	–	1000,	Hentet	fra	
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_egdn2&lang=en		

	
	
	
	

Employment by sex, age, time since job started and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsq_egdn2]

Last update 11.04.18
Extracted on 07.05.18
Source of data Eurostat

SEX Total
AGE From 15 to 64 years
NACE_R2 Total - all NACE activities
UNIT Thousand
TIME 2017Q4

GEO/DURATION Less than 3 months 3 months or over No response Andel nyansatte
Sweden 347,2 4.455,1 32,5 7,2
Cyprus 26,8 347,6 : 7,2
Denmark 186,8 2.567,6 : 6,8
Spain 1.242,7 17.577,6 : 6,6
Finland 155,7 2.251,1 4,7 6,5
Switzerland 281,5 4.177,5 27,1 6,3
Iceland 11,1 170,6 1,5 6,1
Portugal 276,1 4.297,6 : 6,0
Estonia 36,1 597,1 : 5,7
France 1.477,4 24.842,6 315,2 5,5
Austria 218,4 3.996,3 : 5,2
Netherlands 433,3 7.874,9 130,8 5,1
Ireland 110,3 1.892,8 151,2 5,1
Luxembourg 12,7 247,9 9,2 4,7
Lithuania 61,2 1.243,8 : 4,7
Latvia 40,7 827,3 : 4,7
European Union (current composition) 10.256,2 210.471,1 2.300,3 4,6
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 1.847,1 37.753,7 1.134,7 4,5
United Kingdom 1.395,3 29.306,8 253,3 4,5
Belgium 208,5 4.452,2 : 4,5
Slovenia 41,5 913,9 : 4,3
Norway 104,3 2.413,4 33,4 4,1
Slovakia 100,6 2.410,8 : 4,0
Croatia 63,2 1.530,8 20,0 3,9
Italy 868,0 21.623,3 : 3,9
Malta 7,7 192,8 : 3,8
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 25,2 710,8 : 3,4
Poland 547,4 15.279,6 234,0 3,4
Hungary 141,9 4.255,8 : 3,2
Montenegro 6,6 209,2 : 3,1
Czech Republic 146,6 4.974,9 7,7 2,9
Bulgaria 71,6 3.017,9 : 2,3
Greece 76,6 3.587,6 : 2,1
Romania 115,0 8.151,6 : 1,4
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Bilag	3:	Antal	nye	udstedelser	i	2016	

	
	
Kilde:	European	Central	Securities	Depositories	Association,	(2016),	Member	database	2016,	Hentet	fra	
https://ecsda.eu/facts/2016database	

	 	

CSD navn Antal nye udstedelser
Clearstream Banking AG 4.047.826
Euroclear Bank 284.795
SIX SIS Ltd 245.240
Euroclear France 164.094
Clearstream Banking Luxembourg 83.000
Euroclear Nederland 37.185
KELER Ltd. 37.000
Euroclear Sweden AB 30.000
Monte Titoli S.p.A 10.000
Euroclear Finland Oy 9.427
Sociedad de gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.9.100
Euroclear UK and Ireland Limited 8.652
Merkezi Kayit Kurulusu A.S. 4.873
Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.4.850
Verdipapirsentralen ASA 2.032
Euroclear Belgium 1.657
OeKB CSD GmbH 1.491
VP Securities A/S 1.415
National Settlement Depository 1.373
The Central Securities Depository of Poland 980
Central Securities Depository Prague 824
Estonian CSD 472
Public Joint-Stock Company "National Depository of Ukraine" 470
Central Securities Depository of Lithuania 335
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 174
Central Securities Depository and Clearing House 144
Depozitarul Central SA 116
Malta Stock Exchange 113
Nasdaq CSD Iceland 94
Central Securities Depository AD Skopje 82
Central Depository & Clearing Company Inc. 82
Cyprus Stock Exchange 68
Central Securities Clearing Corporation 62
Central Depository AD 59
Latvian Central Depository 31
Registry of Securities of the Federation of Bosnia and Herzegovina 28
Central Registry of Securities JSC Banja Luka 27
Central Depository Agency 12
Hellenic Central Securities Depository SA 5
LuxCSD S.A. 3
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Bilag	4:	Værdien	af	værdipapirer	opbevaret	på	konti	i	2016	

	
	
	
Kilde:	European	Central	Securities	Depositories	Association,	(2016),	Member	database	2016,	Hentet	fra	
https://ecsda.eu/facts/2016database	

	(Valuta:	Euro)	 	

CSD navn Værdien af værdipapirer opbevaret på konti (million)
Euroclear Bank 12.641.026

Clearstream Banking AG 7.719.215

Euroclear France 6.278.449

Clearstream Banking Luxembourg 6.220.118

Euroclear UK and Ireland Limited 6.071.410

Monte Titoli S.p.A 3.175.087

SIX SIS Ltd 2.886.626

Sociedad de gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 2.259.847

Euroclear Sweden AB 1.391.842

VP Securities A/S 1.070.682

Euroclear Nederland 1.006.512

Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.618.089

OeKB CSD GmbH 559.256

Verdipapirsentralen ASA 537.848

National Settlement Depository 491.033

Euroclear Finland Oy 339.973

The Central Securities Depository of Poland 287.096

Nasdaq CSD Iceland 279.379

Merkezi Kayit Kurulusu A.S. 275.277

Euroclear Belgium 237.006

KELER Ltd. 100.852

Central Securities Depository Prague 81.505

Central Depository & Clearing Company Inc. 55.077

Public Joint-Stock Company "National Depository of Ukraine" 50.257

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 46.813

Hellenic Central Securities Depository SA 45.866

Central Depository AD 33.638

Central Securities Depository and Clearing House 29.243

Central Securities Clearing Corporation 28.217

Depozitarul Central SA 21.040

LuxCSD S.A. 14.975

Malta Stock Exchange 14.732

Central Securities Depository of Lithuania 11.036

Cyprus Stock Exchange 8.303

Estonian CSD 8.238

Central Registry of Securities JSC Banja Luka 6.647

Registry of Securities of the Federation of Bosnia and Herzegovina 6.323

Central Depository Agency 5.282

Central Securities Depository AD Skopje 4.899

Latvian Central Depository 4.070
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Bilag	5:	CSD-praksis	
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