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EURONEXT STÅR VED PLANEN OM Å GJENNOMFØRE OPPKJØPET 
AV OSLO BØRS VPS 
 

Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lisboa, London og Paris – 4. februar 2019 – Euronext tar til etterretning avgjørelsen 
til styret i Oslo Børs VPS Holding ASA («Oslo Børs VPS») om å ikke anbefale Euronexts tilbud1, selv om det har 
støtte av et flertall av aksjonærene i Oslo Børs VPS. 

Euronext fremsatte 14. januar 2019 et kontantbud på samtlige utestående aksjer i Oslo Børs VPS på 6.24 milliarder 
kroner. Tilbudet hadde da allerede støtte fra et flertall av aksjonærene i Oslo Børs VPS. Samlet representerte disse 
50.5 % av samtlige utestående aksjer. Dette flertallet består dels av ugjenkallelige forhåndsaksepter, dels i form 
av aksjer som Euronext allerede eier. Euronexts tilbud inneholder en betingelse om en akseptgrad på minimum 
50,01 %. Den er allerede innfridd. Euronext er allerede godkjent i henhold til gjeldende regler i Belgia, Frankrike, 
Irland, Nederland og Storbritannia, og venter nå på svar på sin søknad til det norske Finansdepartementet (som 
vil basere seg på råd fra det norske Finanstilsynet) før overtakelsene av aksjene kan gjennomføres som avtalt. 

Euronext står fast ved planen om å kjøpe Oslo Børs VPS og vil også fremover søke en konstruktiv og kontinuerlig 
dialog med aksjonærene i Oslo Børs VPS, selskapets styre og ledese, og andre aktører som er del av det norske 
økonomiske system. Hovedaksjonærene (Reference Shareholders) i Euronext har bekreftet sin støtte til Euronext 
og den foreslåtte transkasjonen. Euronext vil vurdere muligheten for å justere sitt tilbud, og vil gi ytterligere 
informasjon om dette når den tid måtte komme.  

Euronext er overbevist om at en sammenslåing med Oslo Børs VPS vil innebære fordeler for alle norske 
interessenter. Erfaringene med ledelse og drift av markedssystemer i et desentralisert system med uavhengige 
virksometer i flere europeiske land er gode. Euronext sin modell utnytter lokale styrker, bygger på lokal identitet 
og skaper levende markeder. Dette er i tråd med selskapet ambisjon om å bidra til å finansiere realøkonomien. 
Små- og mellomstore bedrifter (SMB) er spesielt viktige, og i Euronext vil de kunne få den beste tilgangen på kapital 
i Europa. Euronext vil være svært interessert i å sikre den videre utviklingen av Oslo Børs VPS, både selve 
børsvirksomheten og verdipapirsentralen (VPS). Euronext setter kunden i sentrum fordi det er bra for alle som er 
involvert i det norske finansielle økosystemet. Euronext vil videreføre og videreutvikle Oslo Børs VPS sine viktige 
bidrag til norsk økonomi generelt, det norske egenkapitalbevismarkedet, Fish Pool i Bergen, markedet for 
høyrenteobligasjoner og en sømløs og effektiv noteringsplattform. 

 

Dette er Euronext 
Euronext omfatter børser i Belgia, Frankrike, Nederland, Portugal og Storbritannia og er den ledende børsgrupperingen i Eurosonen. 
Totalt hadde disse markedsplassene 1,300 noterte utstedere med en samlet markedsverdi på 3.4 milliarder euro ved utgangen av 

2018. Blant disse finner man24 utstedere som inngår i Morningstar® Eurozone 50 Index℠, samt en variert base av lokale og 

internasjonale aktører. Euronext opererer regulerte og transparente markeder for egenkapital og derivater, og er verdens største 
aktør på noteringer av fremmedkapital og fond. Produktporteføljen omfatter aksjer, børshandlede fond (ETF), warrants og 
sertifikater, obligasjoner, derivater, råvarer og indekser. Euronext utnytter også sin ekspertise i å drifte markeder ved å tilby teknologi 
og tjenester til tredjeparter. I tillegg til dets sentrale regulerte markeder, opererer Euronext også Euronext GrowthTM og Euronext 
AccessTM, som forenkler noteringsprosessen for små- og mellomstore bedrifter (SME). 
 
For siste nytt, følg oss på Twitter (twitter.com/euronext) og LinkedIn (linkedin.com/Euronext). 

                                                 
1 Tilgjengelig på  https://www.euronext.com/listview/investor-financial-events/862111  

https://twitter.com/euronext
https://www.linkedin.com/company/euronext
https://www.euronext.com/listview/investor-financial-events/862111
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Disclaimer 

This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release 

is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy 

of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages 

of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication 

may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are 

traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 

proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. 

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks 

and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use. 

© 2019, Euronext N.V. - All rights reserved. 

 

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of these personal data, Euronext will comply with its obligations under the Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national 
laws, rules and regulations implementing the GDPR as provided in its privacy statement available at: 
https://www.euronext.com/en/privacy-policy. 
 
In accordance with the applicable legislation you have rights as regard to the processing of your personal data: 

• for more information on your rights, please refer to: https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information, 

• for any request regarding the processing of your data or if you want to unsubscribe to this press release, please use our data 
subject request form https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at 
dpo@euronext.com.  
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