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Høringssvar vedr. ni bekendtgørelser
som følge af forslag til lov om kapitalmarkeder
Høringssvar
Finans Danmark og Børsmæglerforeningen (”Organisationerne”) har følgende
bemærkninger til Bekendtgørelse om registrering af fondsaktiver i en værdipapir-
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central (CSD).
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Organisationerne støtter den foreslåede reform af registreringsbekendtgørelsen
som konsekvens af CSD-forordningen og kapitalmarkedsloven, hvorefter en CSD
fremover selv skal fastsætte regler for registrering af fondsaktiver frem for de nuværende detaljerede regler i den gældende registreringsbekendtgørelse.
Pengeinstitutters services med registrering af værdipapirer er i dag reguleret dels
ved lov om værdipapirhandel og registreringsbekendtgørelsen, dels ved regelsættet og vejledninger for VP SECURITIES (VP) samt dels ved institutternes depotregler, generelle forretningsbetingelser og evt. individuelle depotaftaler. Institutterne er som kontoførende institut og udstederansvarlig for egne og kunders
værdipapirer udstedt gennem VP også underlagt de særlige regler i lov om
værdipapirhandel § 81 og § 82 om ansvar og/eller hæftelse for registreringsfejl,
som vil blive reformeret med ikrafttrædelsen af kapitalmarkedsloven.
De foreslåede ændringer af reglerne om registrering af værdipapirer vil potentielt medføre ændringer i bankernes depotaftaler med tilhørende forretningsbetingelser (herunder legal opinions), fundingprogrammer, forsikringsaftaler og ITsystemer.
Vi anbefaler derfor, at der som led i reformen af registreringsreglerne tages hensyn hertil ved indsættelse af frister for ændringer i VPs (CSD’ens) regelsæt mv.
samt evt. krav om dialog med de kontoførende institutter forud for ændringer,
således at de kontoførende institutter får mulighed for på en hensigtsmæssig
måde at planlægge og koordinere ændringer i aftalegrundlag og IT-systemer.
Det bemærkes hertil, at visse af vores medlemmers depotbetingelser alene kan
ændres med tre måneders varsel.
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