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Høringsuttalelse – endring i regler for Nordic ABM 

Vi viser til høringsbrev av 30. november 2017 angående ovenstående. Vi viser dessuten til den 

kontakt som vi tidligere har hatt med Oslo Børs om Nordic ABM. 

 

Norske verdipapirfond plasserer store midler i obligasjoner som er notert på Nordic ABM. 

 

Verdipapirfondloven § 6-5 første ledd nr. 2 fastslår at verdipapirfondets midler kan plasseres i 

finansielle instrumenter som omsettes på «et annet regulert marked» i EØS-stat som fungerer 

regelmessig og er åpent for allmennheten. Finanstilsynet har ved to anledninger, i 2005 og 2013, 

uttalt at Nordic ABM anses som et slikt marked. For at verdipapirfond skal kunne plassere midler i 

markeder som Nordic ABM, er det dessuten en forutsetning at fondets vedtekter åpner for dette. 

Tilsynets uttalelser har naturligvis hatt en stor og autoritativ betydning for at verdipapirfond 

investerer i obligasjoner notert på denne markedsplassen.  

Det fremgår av høringsbrevet og de foreslåtte endringene at Oslo Børs ønsker å markere at Nordic 

ABM ikke er et regulert marked (børs) og heller ikke en multilateral handelsfasilitet (MHF).  

 

Således presiseres det i utkastet til oppdatert regelverk pkt. 1.1 (3) at Nordic ABM er en liste med 

registrerte obligasjoner. Muligheten til å registrere ordre på Nordic ABM fjernes. En megler må ta 

direkte kontakt med motpartens megler for å avtale vilkår for å gjennomføre transaksjonen. Det er 

kun gjennomførte transaksjoner skal rapporteres inn til Oslo Børs ASA. Vi registrerer at dette på 

mange måter bare er en formell endring, siden det opplyses at registrering av ordre direkte på Nordic 

ABM i praksis ikke har vært benyttet.  

 

Vi oppfatter det slik at grunnleggende økonomiske realiteter i form av likviditet, omsetning og 

transparens på Nordic ABM ikke vil bli påvirket av disse forslagene til endringer i regelverket.  

I tråd med dette legger vi til grunn at endringene som gjennomføres dermed heller ikke vil ha 

betydning for de vurderinger som Finanstilsynet har gjort når det gjelder Nordic ABMs status som 

«et annet regulert marked», jf. over. Vi vil uansett anmode Oslo Børs om å avklare dette med 
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Finanstilsynet.  

 

For øvrig har vi ikke merknader til de foreslåtte konkrete endringene i handelsreglene.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Verdipapirfondenes forening - næringspolitikk 

 

 

 

 
Bernt S. Zakariassen   

Adm. direktør 

 

 


