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Standard forretningsvilkår Oslo Børs ASA 

Fastsatt etter fullmakt fra børsstyret 13. mars 2001 som standard forretningsvilkår for Oslo Børs ASA. 

Gjelder fra 1. januar 2023. 

1 GENERELT 

Utstedere av noterte finansielle instrumenter, medlemmer og andre kunder av Oslo Børs skal betale 

de til enhver tid gjeldende avgiftsvilkår og satser til Oslo Børs. De gjeldende avgiftsvilkår fremgår av 

punktene 2-6, mens avgiftssatser fremgår av egen prisliste. 

Børsen kan i tillegg avtale å utføre tjenester hvor vederlag avtales særskilt. 

 

2 AKSJE- OG OBLIGASJONSUTSTEDERE M.V. 

2.1 INTRODUKSJONSAVGIFT 
 

Selskaper som tas opp til notering skal betale en introduksjonsavgift som beregnes av selskapets 

markedsverdi første noteringsdag. 

Ved fisjon som medfører introduksjon av et nytt selskap påløper introduksjonsavgift for det nye 

selskapet, jfr. løpende forpliktelser pkt. 12.2. For overdragende selskap ved fisjon, samt ved fusjon 

eller andre vesentlige endringer, påløper introduksjonsavgift hvis Børsen pålegger selskapet å sende 

inn et dokument som innholdsmessig tilfredsstiller kravene til søknad om notering i henhold til 

løpende forpliktelser pkt. 12.1 (3), jfr. 12.2 og 12.3. 

For noterte aksjer i annen valuta enn norske kroner skal avgiften beregnes og betales i norske kroner 

ut fra kursen på norske kroner og den aktuelle valuta på første noteringsdag. 

 

2.2 KURSNOTERINGSAVGIFT 
 

Utstedere av noterte finansielle instrumenter skal betale en årlig kursnoteringsavgift. 
 

Ved beregning av grunnlaget for kursnoteringsavgift for aksjer, retter til å erverve aksjer og 

egenkapitalbevis, legges kursverdien av den noterte kapital pr foregående 31. desember til grunn. 

Ved beregning av kursnoteringsavgiften for lån legges pålydende av den noterte kapital pr 

foregående 31. desember til grunn. 

For utstedere som har mer enn én aksjeklasse notert på en av Børsens markedsplasser betales avgift 

beregnet ut fra kursverdien av samlet notert kapital. I tillegg betales en fast avgift pr aksjeklasse 

utover én. 

Når finansielle instrumenter blir tatt opp til kursnotering i løpet av året avkortes 

kursnoteringsavgiften slik at det betales avgift fra og med det kvartal de finansielle instrumentene tas 

opp til notering. Avgiften for lån beregnes da av pålydende av den opptatte kapital første 
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noteringsdag. Avgiften for andre finansielle instrumenter beregnes da av kursverdien av den 

opptatte kapital på første noteringsdag. 

For finansielle instrumenter som noteres i annen valuta skal avgiften beregnes og betales i norske 

kroner ut fra kursen på norske kroner og den aktuelle valuta på første noteringsdag. Utstedere av 

obligasjonslån med opprinnelig løpetid mindre enn 12 måneder skal betale en registreringsavgift pr 

måned. 

For aksjer som strykes fra notering belastes kursnoteringsavgift for hele det året strykning finner 

sted. Unntak gjelder for utstedere som søker om strykning og strykning gjennomføres i løpet av 

første kvartal året etter at søknad om strykning er mottatt. I disse tilfellene refunderes 

kursnoteringsavgift for andre halvår det året strykning gjennomføres. For lån belastes 

kursnoteringsavgift til og med det kvartal lånet forfaller når strykning følger av ordinært forfall. 

Suspensjon eller midlertidig strykning av et finansielt instrument får ingen innvirkning på 

kursnoteringsavgiften. 

Den årlige kursnoteringsavgiften faktureres så vidt mulig i løpet av januar måned. 

 

2.3 KONTROLLAVGIFT 
 

Verdipapirhandelloven og Børsens utstederregler pålegger utsteder å utarbeide ulike dokumenter 

som skal underlegges Børsen for kontroll. Ved utarbeidelse av slike dokumenter skal utsteder betale 

en kontrollavgift til Oslo Børs. Tilsvarende gjelder for visse søknader om dispensasjon, samt ved 

overføring mellom Oslo Børs’ markedsplasser. Kontrollavgiftene fremgår av gjeldende prisliste. 

Kontrollavgiften etter første ledd faktureres så vidt mulig umiddelbart etter at Børsen har kontrollert 

dokumentet. 

 

2.4 REGISTRERINGSAVGIFT 
 

Utsteder av noterte finansielle instrumenter skal betale registreringsavgift ved enhver endring som 

medfører notering av nytt verdipapirnummer. 

Ved kapitalforhøyelse påløper en registreringsavgift basert på verdien av kapitalforhøyelsen. For å 

beregne verdien benyttes sluttkurs på registreringsdato.  

Registreringsavgiften for ovennevnte faktureres etter at notering har funnet sted. 
 

Registreringsavgift for låneprogrammer følger av gjeldende prisliste og faktureres når registrering 

finner sted. 

 

2.5 ØVRIG AVGIFTER 
 

Utsteder av noterte finansielle instrumenter skal betale avgift ved endring av selskapsnavn og/eller 

ticker. 

Ved endring av lånevilkår skal utsteder av noterte obligasjonslån betale restruktureringsavgift. 
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3 MEDLEMMER 

3.1 TRANSAKSJONS- OG OMSETNINGSAVGIFT 
 

Medlemmer skal betale avgifter i henhold til særskilte prislister for henholdsvis «Aksjer, 

egenkapitalbevis og ETF’er», «Obligasjoner og Sertifikater», «Derivater» og «ETN’er warrants og 

strukturerte produkter». Det kan avtales særskilt avgift for Norges Bank. 

Ved beregning av avgift legges til grunn kjøp og salg av finansielle instrumenter medlemmet utfører 

eller registrerer på en av Børsens markedsplasser eller Børsens APA-tjeneste. 

Avgift faktureres etterskuddsvis hver måned. 

 

3.2 TEKNISKE AVGIFTER 
 

Medlemmer skal betale tekniske avgifter i henhold antall tekniske tilkoblinger til markedsplassens 

produksjonsmiljø, og for endringer utført i medlemmets tekniske tilkoblinger i markedsplassens 

produksjonsmiljø. I tillegg skal medlemmer betale en fast avgift for tilgang til relevant testmiljø. 

Prisene er nærmere spesifisert i prislisten for tekniske avgifter. 
 

3.3 ÅRLIGE AVGIFTER 
 

Medlemmer som handler obligasjoner og sertifikater skal betale årsavgift. 

Det kan avtales særskilt avgift for Norges Bank. 

Ved etablering av medlemskap i løpet av året avkortes årsavgiften slik at det betales avgift fra og 

med det kvartal medlemskapet etableres. Ved avslutning av medlemskap i løpet av året avkortes 

avgiften slik at det betales avgift til og med det kvartal medlemskapet avsluttes. 

Årsavgift faktureres så vidt mulig i løpet av januar måned. 

 

3.4 ØVRIGE AVGIFTER 
 

Medlemmet skal betale avgift dersom Børsen registrerer en ordre eller handel på vegne av 

medlemmet. 

Medlemmet skal betale avgift dersom Børsen endrer en handel på vegne av børsmedlemmet. 
 

Medlemmer skal betale avgift dersom Børsen sletter en ordre eller handel på vegne av medlemmet. 

Tilsvarende gjelder dersom medlemmet selv sletter en handel. 

Medlemmer må selv betale for teknisk utstyr, lisenser og tredjepart avgifter etter de til enhver tid 

gjeldende priser. 

Ovennevnte avgifter gjelder dersom det fremkommer av prislisten for det enkelte produkt. 

 

4 ANDRE KUNDER AV OSLO BØRS 

Andre kunder av Oslo Børs skal betale avgifter i henhold til særskilte avtaler og prislister for de 

aktuelle produktene. 
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5 BETALINGSFRIST OG FORSINKELSESRENTE 

Samtlige avgifter og gebyrer fastsatt i dette kapittel forfaller til betaling fjorten dager fra fakturadato. 
 

Ved forsinket betaling av avgift eller gebyr etter dette kapittel løper forsinkelsesrente i henhold til lov 

om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr 100. 

 

6 MERVERDIAVGIFT 

Alle tjenester er uten merverdiavgift. I den utstrekning Børsens tjenester utløser merverdiavgift 

kommer dette i tillegg. 

 

7 ENDRINGER 

Avgiftene kan endres av Børsen med minst en måneds varsel. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Henvendelser kan rettes til: 
Notering: 

ListingInfo@euronext.com 
Aksjehandel: equities@oslobors.no 

Obligasjonshandel: fixedincome@oslobors.no 
Derivathandel: derivatives@oslobors.no 

Markedsdata: sales@oslobors.no 
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