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Oslo Børs VPS, en motor i norsk næringsliv 

Oslo Børs er en kritisk komponent i det finjusterte maskineriet som tilfører kapital til norsk 

næringsliv. Vår lokale evne i Norge til å skaffe risikokapital til vekst og omstilling er faktisk i 

verdensklasse når man ser størrelsen på kapitaltilførselen opp mot størrelsen på økonomien vår. 

 -Denne finansieringsevnen er det kritisk viktig å beholde og å videreutvikle – 

Verdipapirforetakenes Forbund er fundamentalt opptatt av å ha et velfungerende verdipapirmarked i 

Norge. I gjennomsnitt har om lag 50 mrd kroner blitt skaffet til børsnoterte foretak i Norge i ny 

egenkapital hvert enkelt år de seneste 10 årene. I tillegg kommer omlag 100 mrd kr i obligasjonslån 

til næringslivet. Denne tilførselen av risikokapital er av avgjørende betydning for norske foretak sin 

evne til å vokse, omstille og skape arbeidsplasser og verdier.  

Våre kapitalmarkeder er velfungerende i dag. Det er et høyt antall børsintroduksjoner i Norge, gitt 

størrelsen på landet vårt, og vi er faktisk godt over England som anses som det mest aktive markedet 

i Europa. Når det gjelder utstedelse av obligasjoner og emisjon av egenkapital, er vi, med korrigering 

for størrelsen på økonomien, en del større enn England og minst tre-ganger så store som Tyskland og 

Frankrike.  

En velfungerende børs og et problemfritt oppgjør av verdipapirhandel er helt sentralt for å sikre 

denne kapitaltilførselen. Det er mye kapital fra internasjonale investorer i Norge, om lag 35% av 

børsens verdi er eiet utenfra, og med den beskjedne størrelsen det er på vår økonomi i en 

internasjonal målestokk, må det oppfattes risiko- og problemfritt for internasjonale investorer å 

investere i Norge. Vi har ikke råd til feilskjær. 

Oslo Børs har over en årrekke bidratt til å skape grunnleggende tillit blant internasjonale investorer 

og det samme kan sies om tilliten til oppgjør i VPS. Denne tilliten må bestå 

Vår erfaring er at en sentral komponent i det omtalte finansieringsmaskineriet i Norge er muligheten 

til å ha en tett dialog og tilgang til beslutningstakere i alle deler av finansmarkedet. Dette har fungert 

i Norge de seneste årene og Oslo Børs, VPS, Finanstilsynet, det børsnoterte næringslivet, norske og 

internasjonale investorer, verdipapirforetakene og bankene har nytt godt av å ha god direkte 

kommunikasjon og en praktisk tilnærming til felles utfordringer. 

Medlemmene i VPFF oppfatter selvfølgelig spørsmålet om eierskapet på Oslo Børs prinsipielt som, 

akkurat det det er, et eierspørsmål. -Eierne bestemmer-. Enkelte av dagens eiere peker på at børsen 

er avhengige av IT-leveranser fra ekstern leverandør (nå London Stock Exchange) og således har en 

svak IT-strategisk posisjon. Samtidig har Oslo Børs en sterk lokal posisjon, men vi har tillit til at eierne 

vurderer alle de viktige faktorene i denne prosessen.  

Vi har videre respekt for at eierne vil kunne ha ulike oppfatninger og ønsker, og styrets prosess og 

innstilling vil kunne bli avgjørende for utfallet. VPFF har full tillit til styrets og eiernes vurderinger og 

det samme med myndighetenes håndhevelse av de regulatoriske forholdene. 

Oslo Børs VPS fungerer meget godt til glede for all verdiskapning i Norge. Dette er det kritisk viktig å 

kunne videreføre uansett hvem som eier Oslo Børs VPS. 


