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INTRODUKSJON 

1. Den endrede Euronext Regelbok I vil tre i kraft på tidspunktet for migreringen av Borsa Italiana til Optiq, 
dvs. fra og med mandag 27. mars 2023 med hensyn til aksjer og ETFer, med forbehold om at Euronext 
bekrefter Go-Live-beslutningen ved hjelp av en Info-flash til alle kunder på slutten av Go-Live Weekend-
forberedelsene. 

2. Denne kunngjøringen erstatter kunngjøring 1-01 som endret og utstedt 9. november 2020. 

 

DETALJER 

3.  Euronext publiserer herved mindre endringer i Euronext Regelbok I i forbindelse med migrasjonen av 

Borsa Italiana. Som en del av migrasjonen vil de relevante markedene som for tiden drives av Borsa 

Italiana migrere til Optiq-plattformen 27. mars 2023 med hensyn til aksjer og ETFer. 

4.  Kapittel 1 (Generelle Bestemmelser) er endret for å imøtekomme migrasjonen, da særlig 

definisjonskapittelet (punkt 1.1). Det er i tillegg avklart at Borsa Italiana er utenfor virkeområdet av det 

såkalte «referansemarkedet». 

5. Kapittel 3 (Market Access Arrangements) har blitt endret hovedsakelig i forbindelse med de sponsede 

tilgangskravene, for å utnytte Borsa Italianas standarder. 

6. Kapittel 4 (Trading Rules for Securities) er noe endret, hovedsakelig for å klargjøre kategoriene av handler 

uten ordrebok som er gjort tilgjengelig. 

7. Kapittel 9 (Measures in case of violation of the Rules) innebærer en eksplisitt fravikelse av virksomhet som 

drives på Borsa Italianas markeder. Dette forblir håndtert i henhold til en lokal Borsa Italiana Rule Book II. 
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