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Debatledaren, justitierådet Hans Gunnar Solerud, Sverige

hälsade välkommen och gav praktiska upplysningar.

Referenten, t.f. professor Ulf Göranson, Sverige:

För 65 år sedan, på det 13 Nordiska juristmötet i Helsingfors 1925 var ett av
överläggningsämnena huruvida den nordiska skuldebrevsrätten borde fästas i lag.
Det var ju på det viset att det fanns ingen lagtext att hänga upp skuldebrevs-
rättsliga frågor på i de gamla sexton-och sjuttonhundratalslagar. Det stora arbetet
på samnordisk obligationsrättslig lagstiftning hade däremot redan nått så ståtliga
resultat som köplag och avtalslag, komissionslag och annat i den vägen. Det skul-
le då eventuellt fortsättas. Nu var man vid nordiska juristmötet 1925 inte odelat
positiv till en sådan verksamhet men lagstiftaren i de nordiska länderna hade be-
slutat annorlunda. Inom ganska kort tid och i början på trettiotalet så samlades
namn som, från Danmark, Ussing och Dybdal, från Finland Petäys, från Norge
Knoph och Villars-Dahl och från Sverige Marks von Würtemberg och Sterzel, på
möten som vi i dag skulle kalla internat. Dom satt först en månad drygt och sedan
ett år senare ytterligare en månad och av den verksamheten utkom skuldebrevsla-
garna, gældsbrevslovene, de nordiska. Och när man hör de namnen och tänker på
dessa lagstiftare som skrev denna lag, så förstår man varför den är som den är.
Det är en oerhört koncentrerat och finurlig lagtext som i vart fall i den akademi-
ska undervisningen gör det mycket svårt, inte bara för studenterna utan även för
lärarna, att någonlunda kunna förklara detta slalomlopp mellan obligationsrättsli-
ga, skuldebrevsrättsliga och sakrättsliga rättsföljder, som är frukterna av denna
oerhört koncentrerade, knappa lagstil som vi finner i skuldebrevslagarna.

Det är alltså snart sextio år sedan skuldebrevslagarna kom till och man måste
naturligtvis fråga sig i vilken miljö skuldebrevslagarna var satta att verka. Det är
självfallet en skuldebrevsrättslig miljö som är ganska olik vad vi känner i dag.
Skuldebrevslagarna var väl till främst för de små bankernas verksamhet och för
den något större allmängiltiga obligationshandeln. I någon mån fick de betydelse
för verksamheterna på börserna i de nordiska länderna som inte alls kan liknas
vid dagens stora handelsplatser. Och i alla fall för oss i Sverige, som nu efter mån-
ga år har fångats av serien Matador, den danska utsökta, så känner man sig nog
litet som när man där hälsar på bankdirektörerna, går till „boksen" för att lägga
in eller ta ut värdepapper och ser att herr Stein manuellt avslutar huvudboken för
dagen. Det är den miljö som skuldebrevslagen lever i, och reformbehovet är na-
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turligtvis mycket stort. Och reformbehovet har resulterat, så vitt dagens överlägg-
ningsämne avser, i en skulle man kunna säga delreform på ett visst begränsat om-
råde där denna åldriga pappershantering är avskaffad. Det är ett försök att möta
de nya behoven, de nya kreditsituationerna, den accelererande aktiemarknaden,
kanske inte just i dessa dagar ett favoritämne för marknadens aktörer, men vi
hoppas på en förbättring naturligtvis. De stora penningströmmarna som inte kän-
ner några gränser och de nya media som tas i anpråk, det är datorer, det är den
elektroniska överföringen i stället för högar av papper som skall skjutas omkring
och skickas med postverkets hjälp ibland. Många anser att det ligger en risk redan
i det, som kunde ådra skadeståndsskyldighet för den som lägger brevet på lådan.
Men samtidigt är det naturligtvis en risk att skicka någonting på den elektroniska
väg som för åtminstone de flesta av oss är okänd därför att vi inte riktigt kan ta på
den, vi inte kan peka på den. Vi kan möjligtvis lära oss olika kommandon och
hemliga accessnummer men vi kan inte riktigt veta vad det är som sker på dessa
linjer och via dessa satelliter som överför våra meddelanden och som överför vär-
den som är oerhört stora.

Den aktiekontolag som tillkom i Sverige var, som vi alla känner till, kopierad
på utländska förebilder, och jag övergår nu alltså till det mera specifika ämnet
som behandlas i rapporten, nämligen det papperslösa aktiesystemet. Aktiekonto-
lagens syfte är ju att reglera utan papper, ja, det är naturligtvis felaktigt, att säga
så. Åtminstone från bankhåll, menar man att det aldrig varit så mycket papper i
omlopp som när man fick aktiekontolagen och skall försöka mata in dessa pap-
persbesked i ett datorsystem. Men för att se till det juridiskt allvarliga, något pap-
per som man kan gå i „boksen" med, i bankfacket alltså, för att det inte skall stjä-
las och omsättas och på annat sätt bli föremål för obehöriga förfaranden, det
kommer inte ut ur detta system. Den praktikabilitetsfråga som har styrt markna-
den att kräva av lagstiftarna en sådan lag, det är omsättningens förenkling. Det är
kravet på smidiga likvidrutiner. Och detta krav på smidiga likvidrutiner för om-
sättningsmarknaden har föranlett att lagen fått en utformning som kanske är den
största kritik som jag har riktat mot systemet, nämligen de dubbla registreringar-
na Vi får komma ihåg att den första registrering, som jag avser äger rum först i
omedelbart samband med själva omsättningsbeslutet dvs. själva avslutet. Den re-
gistreringen är icke förbindande. Först när likviden har utväxlats förs en an-
teckning på ett aktiekonto som gör transaktionen fullbordad. Detta system har
naturligtvis sina företräden på det sättet att det är ett ganska enkelt och påtagligt
system. Men min uppfattning, så vitt avser de svenska förhållandena i alla fall, är
att lagstiftaren inte har ställt sig de viktiga frågorna: Vilka är aktörerna på mark-
naden och vilket är objektet för aktörernas verksamhet? Läser man nämligen ak-
tiekontolagen, så ser det fortfarande ut som man lever i Korsbæk med papperet,
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det individualiserande papperet som vandrar fram och tillbaka. Lagtexten är skri-
ven enbart för de enkla och påtagliga fall att en individuell transaktion äger rum
med en viss post utav aktier. Och så går det inte till i den allmänna omsättningen,
därför att problemet i den allmänna omsättningen är just att aktörerna på mar-
knaden inte vill köpa några särskilda exemplar av papperet. Det är kommisio-
närer, mellanman som agerar, och föremålet för deras agerande är inte det indivi-
duella papperet utan en snarast fordringsrättslig bestämd post som blir föremål
för transaktionen. Man kan alltså inte i det normala fallet följa en aktie från säl-
jare till köpare, dess individualisering, dess specifikation har sedan länge gått för-
lorad i den sammanblandning som äger rum på säljkommissionärsstadiet, och för-
värvet som också sker som en stor sammanblandning av åtskilliga poster, har in-
gen direkt anknytning till säljarleden. Det finns alltså ingen möjlighet i praktiken
att spåra en aktie från säljare till köpare. Och detta förhållande har lagstiftaren
enligt min mening undandragit sig att hjälpa praktiken att lösa.

Jag skall inte ytterligare utveckla de här frågorna om individualisering kontra
fordringsrätt, jag vet att korreferenten kommer att göra det, men jag tror att man
där ändå har kärnan till åtminstone de komplikationer i sakrättsligt hänseende
som jag har ägnat min rapport åt i huvudsak. Det är den olyckliga kopplingen
mellan äganderättsförvärvet som sådant och likvidhanteringen som har föranlett
just denna dubbla registrering som jag nämnde tidigare. Där har man i sakrättsligt
hänseende menat att inte heller vid sakrättsliga frågorna får sin fullbordan föran
vid den andra registreringen, den registrering som snarast är ägnat att obliga-
tionsrättsligt fullborda förvärvet därför att det ger en säkerhet åt förfarandet ef-
tersom det bygger på att likviden skall vara utväxlad.

Jag skall nu inte här ägna mig åt någon fördjupning i de sakrättsliga frågorna.
Min kritiska granskning av aktiekontolagen har lett till slutsatsen att de sakrättsli-
ga verkningarna i ett kommissionshandelssystem framför allt bör knytas till den
första registreringen, till den omedelbara registrering som sker i den så kallade
dagliga journalen. För den är utan tidsutdräkt och själva den tanke som ligger ba-
kom idén att fullbordan skulle äga rum först i och med den slutgiltiga anteck-
ningen på aktiekontot hos respektive överlåtare och förvärvare, den kan inte
sammanjämkas med de sakrättsliga regler som blir följden av att handeln äger
rum i former av kommission. Det är alltså två system som inte går att passa ihop
såvitt man inte vill ändra på de sakrättsliga förutsättningarna för själva kommis-
sionshandeln. Det är ju möjligt att man skall åstadkomma den reformen men i så
fall anser jag att en detalj, som detta ändå måste vara, får stryka på foten för den
mera allmängiltiga kommissionssakrätten. Jag har, för de som har tagit närmare
del av referaten i denna del tänkt mig att man kunde koppla samman VP-sy-
stemet, som vi kallar det, med själva avslutssystemet som nu har börjat införas i
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Stockholm, det så kallade SAX, Stockholm Automatic Exchange. Men sedan jag
skrev det har jag fått reaktioner från marknadens företrädare och jag har också
under sommaren sett att hela detta SAX- system, som tydligen inte är så datoriskt
säkert, har i vart fall i Stockholm klappat samman. Jag hoppas nu att man antin-
gen gör detta bättre eller också avstår från att grubbla vidare i de här tankebanor-
na att koppla ihop avslutssystemet med VP-systemet.

Jag ville avslutningsvis om dom sakrättsliga frågorna säga det att lagtexten som
den går och står, i vart fall i det svenska systemet, är det naturligtvis inga fel på
om man ser till enskilda, individualiserade transaktioner. Om det någon gång
skulle vara så att man överför en aktiepost från säljare till köpare direkt och bäg-
ge parterna känner och så att säga ser varandra, låt vara via dataskärmen, då fun-
gerar detta system bra. Och så vitt avser pantsättning fungerar det också bra där-
för att där finns ju vanligtvis inte de villkor som skall uppfyllas för slutregistrerin-
gen och därför kan bägge registreringarna ske samtidigt. Men, jag upprepar det,
för den allmänna omsättningen på kommissionsbasis fungerar lagstiftningen inte.

För sextio fem år sedan, 1925 i Helsingfors, så visar referatet att inläggen ifrån
den, som det verkar, ganska fåtaliga församlingen, var mycket få sedan man hade
hört referentens långa utläggning kring sitt eget referat om skuldebrevslagens
eventuella tillkomst och behovet av lagstiftning. Jag hoppas att dagens debattäm-
ne, som är av mera tekniskt slag i och för sig, inte skall mötas med samma all-
männa tystnad från auditoriet som i Helsingfors 1925. Jeg hoppas, med ord-
förandens tillåtelse, få säga det att vi alla önskar inlägg som inte bara bygger på
något slags debatt kring vad jag nu har sagt och skrivit och vad korreferenten
kommer att säga om sakrätts- och individualiseringsproblem. Vad vi vill ha är en
allmän debatt med inlägg från alla håll om problem och lyckade lösningar inom
den avpapperiserade värdepappershandeln.

Korreferenten, førsteamanuensis Olav Torvund, Norge:

I. Bakgrunn

Danmark fikk som det første landet et «papirløst» system for obligasjoner regu-
lert gjennom en lov fra 1980. Den danske loven omfatter også aksjer, men aksjer
var ikke med fra begynnelsen. Norge fikk sin lov i 1985, og systemet kom i virk-
somhet i 1986 både for aksjer og obligasjoner. Sverige er i ferd med å gjennom-
føre overgangen, og den skal være gjennomført innen 1991. Status i Finland og Is-
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land kjenner jeg ikke. Den danske loven var et forbilde for den norske, og i Sveri-
ge har man igjen kunnet bygge på både den danske og den norske loven.

Det er visse forskjeller mellom landene, som er av vesentlig betydning for vur-
deringen av de forskjellige lands løsninger. Dette bør man være oppmerksom på
når spørsmålet skal diskuteres i et nordisk perspektiv. I Danmark opptrer fonds-
handlerne som seigere og kjøpere av aksjer og obligasjoner for egen regning, og
ikke som kommisjonærer. Dette i motsetning til Sverige og Norge, hvor meglerne
er kommisjonærer.

Jeg vil i det følgende ikke gå inn på detaljer i de enkelte lands løsninger, men
forsøke å velge ut noen problemestillinger som jeg tror har en temmelig allmen
interesse. Jeg vil velge å drøfte hva man må gjøre for å få en god lovgivning på
dette området, heller enn å diskutere hvordan problemer som for en stor del er
skapt av uheldige lovbestemmelser skal løses innenfor dagens lovgivning.

Før jeg går inn på verdipapirmarkedet spesielt, vil jeg peke på visse generelle
trekk ved den utviklingen som overgangen til VPS-systemer er ett eksempel på:
Overgangen fra dokumentbaserte til «papirløse» systemer.

II. Overgang fra dokumentbaserte til «papirløse» systemer.

Når man går over fra et system hvor dokumenter er bærere av rettigheter, og til
et dokumentløst system, vil dokumentet bli erstattet av et register. Dette gjelder i
verdipapirhandel, i pengemarkedet, i betalingsformidling, for transportdokumen-
ter, osv. I og med denne overgangen vil man gå over fra et to-part til et tre-part
forhold. Det illustreres enkelt ved betaling: Så lenge vi betaler med sedler og
mynt, blir transaksjonen kun et forhold mellom betaler og mottager. Men i det
øyeblikk vi betaler med sjekk, giro, kort eller annet betalings- instrument, blir en
tredjepart trukket direkte inn i transaksjonen, nemlig banken. På sammen måte
ser vi at det dukker opp verdipapir- sentraler, registre for statsobligasjoner, for
forsikringerettigheter, for rettigheter i et vareparti, osv. Dette er en part som ik-
ke har vært der tidligere, og som utfører oppgåver som ingen tidligere har utført.
Avklaring av slike tredjeparters roller i de forskjellige sektorer er en stor utfor-
dring for jurister i årene som kommer. Diskusjonen om verdipapirsentralenes rol-
le og betydning for forholdet mellom partene i dette markedet er bare ett eksem-
pel på dette.

Når moderne informasjonsteknologi tas i bruk som verktøy for å gjennomføre
transaksjoner med betydelige rettslige implikasjoner, må juristene forstå den tek-
nologien som tas i bruk. Man må være i stand til å stille krav til systemene, til å
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vurdere forskjellige tekniske løsninger i forhold til de krav som stilles, og til å set-
te grenser for hva som er akseptabelt. Hvis man ikke forstår teknologien, risi-
kerer man å bli overkjørt av den. Utviklingen i Norge er langt på vei et eksempel
på at man har blitt det.

Det er transaksjonens rettslige innhold som må gi premissene for de løsninger
som velges. Hittil har man alt for ofte sett at de tekniske løsninger som hevdes å
være «best» danner premissene, og at man med vekslende hell har forsøkt å til-
passe jussen til dette.

Når dette er sagt, så må det også advares mot at man presser gamle juridiske
løsninger inn i ny teknikk. Det er nok av eksempler på at man har vært fanget av
«papirbaserte tanker», slik at man forsøker å simulere tradisjonelle dokumenter i
et elektronisk system. Man må se på hvilke funksjoner et system skal ivareta. Ut
fra dette må man vurdere hvordan disse funksjonene kan ivaretas i et system ba-
sert på ny teknologi.

III. Man må skille mellom oppdrag, fordringer og rettighetsovergang

Når en megler har sluttet en avtale for en oppdragsgiver, så får seiger en plikt
til å levere avtalt ytelse på et nærmere angitt tidspunkt. Kjøper får på sin side et
krav på denne ytelsen, mot betaling. På dette tidspunkt oppstår en gjensidig be-
byrdende avtale som skal oppfylles på et fremtidig tidspunkt. Kjøper har bare en
fordring på seiger, og fordringens gjenstand er generisk bestemt: 1000 aksjer i
selskap A. En av de fundamentale svakheter i dagens vps-lovgivning er at man ik-
ke har sett dette skillet.

I dagens system har man basert seg på at kjøper har fått en rettighet i 1000 aks-
jer ved å registrere en slik avtale om fremtidig levering. En registrering skal gi
rettsvern mot avhenders kreditorer, og den skal gi prioritet i forhold til andre
rettsstifteiser. Men seiger behøver ikke en gang å ha aksjene på det tidspunkt av-
talen inngås: Han kan f.eks. selge de aksjene han kjøpte i går, og som han etter
denne avtalen skal få levert om to dager. Den registrerte avtale har ingen indivi-
dualisert gjenstand, den er bare en fordring på avhender.

Hvis seiger ikke oppfyller som avtalt, så foreligger det et regulært mislighold.
Kjøper kan gjøre alle misligholdssanksjoner gjeldende, men har ingen rettigheter
i et antall aksjer. Hvis en seiger har solgt flere aksjer enn han eier, så må seiger
selv kunne velge hvem som skal få oppfyllelse. Her som ellers kan seiger ha grun-
ner til å favorisere en kjøper fremfor en annen, og han må kunne gjøre det.

Hvis man kjøper fondsaktiver gjennom en megler som kommisjonær, så vil
megler stå ansvarlig for oppfyllelse overfor kjøper. Hvis seiger ikke leverer som
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forutsatt til megler, vil derfor megler måtte foreta dekningskjøp eller levere fra
egen beholdning for ikke å misligholde overfor kjøper. Men dette gir hverken
megler eller kjøper noen rett i et antall aksjer.

Etter dagens regler skal prioritet mellom konkurrerende erververe avgjøres et-
ter tidspunktet for registrering av avtalen. Og man kan risikere at to erververe et-
ter loven får lik rett til oppfyllelse overfor en seiger som ikke kan oppfylle fordi
han ikke har aksjer å oppfylle med. Som om dette ikke var nok, så skal regi-
strering av en slik avtale også kunne gi prioritet i forhold til utlegg og avtalt pant i
aksjer som vedkommende faktisk har.

Dagens lovgivning kan gi uløselige prioritetskonflikter, noe Göranson har gitt
gode eksempler på i sitt innlegg.

Det kan ikke etableres noen form for rettighet i andre fondsaktiver enn de som
står på den aktuelle konto på registreringstidspunktet. Man kan registrere pant,
løsningsretter, arrest m.v. ved at de aktuelle fondsaktiver båndlegges. En slik re-
gistrering må f rata kontohaveren legitimasjon og rådighet over fondsaktivene. Et
erverv kan bare vinne beskyttelse ved at fondsaktiver føres ut fra kontoen og over
til en annen. Man må tilbake til det prinsipp som gjelder etter gbl. § 13 og 14: Be-
sittelse og opplysninger i dokumentet (registret) gir avhender legitimasjon, og be-
sittelse gir erververen rettsvern.

I forhold til avhender bør man derfor kunne stille opp den enkle regel at så len-
ge et rettserverv ikke er registrert på vedkommende konto, enten ved at det er
registrert en heftelse eller at fondsaktiver er overført, så vil vedkommende retts-
erverv ikke ha rettsvern. Rent praktisk vil dette innebære at så lenge fondsaktiver
er beheftet, så vil de ikke kunne overføres. Og hvis en overføring er gjennomført,
så vil de ikke lenger være tilgjengelige for avhenders kreditorer. Ved overføring
bør sikringsakten ganske enkelt være «levering».

Ser man problemet fra en erververs synspunkt, bør man kunne stille opp en ho-
vedregel om at når et erverv er registret på erververs konto, det vil si at de aktu-
elle fondsaktiver er overført til vedkommendes konto, så er ervervet beskyttet.
Hvis overdragelsen skjer direkte fra seiger til kjøper, vil disse tidspunktene falle
sammen.

Hvis «levering» skjer via en kommisjonær, i praksis ved at de overføres fra sel-
ger til selgers megler, videre til kjøpers megler og til slutt til kjøper, blir det en
avstand i tid fra de overføres fra seiger og til de overføres til kjøper. De spørsmål
som oppstår som følge av at fondsaktiver ikke overdras direkte til kjøper, men
overføres via megler, vil jeg ikke gå nærmere inn på. Men også i vurderingen av
forholdet mellom kommittent, kommisjonær og deres kreditorer, må utgangs-
punktet være de overføringer som er foretatt, og ikke registreringer av avtaler om
hva man i fremtiden skal foreta seg.
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Jeg vil likevel peke på at når fondsaktiver er overdratt til megler, så er ikke av-
hender lenger legitimert. Ved at fondsaktiver som megler har som kommisjonær
blir registrert på særskilte oppgjørs- eller meglerkonti, vil det også fremgå at disse
fondsaktivene has i kommisjon, slik at de ikke tilhører megler. Kommisjonsaktiva
vil på denne måten bli holdt adskilt fra kommisjonærens egne aktiva.

Delingen av registeret mellom en daglig journal og et kontoregister er hentet
fra tinglysningens system med dagbok og grunnbok. Men ved fast eiendom har
man en individualisert og stabil gjenstand, og da kan man la hefteiser følge tin-
gen. Fondsaktvier på en konto er generisk bestemt på samme måten som penger
på en konto, og man kan ikke la hefteiser følge tingen.

IV. Prioritetsregler

I Norge ble det, etter dansk forbilde, opprinnelig bestemt at rettsstifteiser regi-
strert samme dag skulle være likestilt. Man kjenner her igjen tinglysningslovens
system. Ved dobbeltsuksessjon kunne man derfor risikere at to kjøpere gjorde
krav på de samme aksjene, og etter loven skulle de ha lik rett. En slik regel er
umulig å praktisere. Krav på 1000 aksjer i et selskap er generisk bestemt, og de
1000 aksjene er ikke individualisert. Det lar seg i praksis ikke gjøre å overdra 1000
aksjer på en slik måte at de blir liggende i sameie mellom to konkurrerende er-
ververe. Tilsvarende vil man i praksis ikke kunne overdra 1000 aksjer med en på-
heftet panterett.

I Norge ble så loven endret i 1989, slik at det ikke lenger var dagen, men tids-
punktet for registrering som er avgjørende for prioritet. Men fortsatt er det tids-
punktet for registrering på daglig journal som skal være avgjørende. Og man skil-
ler fortsatt ikke mellom registrering av en ikke oppgjort fordring på en generisk
bestemt ytelse (handelstransaksjon), og overføring av fondsaktiver, pantsettelser
m.v. Man har imidlertid sett at det ligger noen problemer her, og på Finans-
departementets vis har man «løst» problemet ved å gi seg selv hjemmel til å regu-
lere dette i forskrifter. Et forslag til slike forskrifter er i disse dager ute på høring.
(Å gi regler som er avgjørende for rettsvern, ekstinksjon, prioritet m.v. i for-
skrifter er en meget uheldig lovgivningsteknikk.)

Så lenge man lar rettsstif teiser registrert innenfor et tidsrom få lik prioritet, så
vil man ikke kunne unngå uløslige prioritetskonflikter. Det eneste akseptable vil
derfor være at man lar tidspunkt være avgjørende. Dette forutsetter igjen at den
som registrerer en transaksjon må kunne kontrollere at fondsaktivene finnes i re-
gistreringsøyeblikket, og han må umiddelbart få en bekreftelse på at fondsaktive-
ne er overført. Dette kan man ikke få til å fungere godt uten et system som ope-
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rerer i realtid, hvilket betyr at i alle fall det danske og det norske systemet teknisk
sett ikke holder mål i forhold til de krav som må stilles.

Utgangspunktet for prioritet må være det samme uansett hva slags rettsstiftelse
det gjelder. Etter den norske loven er tidspunktet avgjørende for prioritetsfor-
holdet mellom rettsstiftelser som bygger på avtale. Utlegg og arrest går imidlertid
foran andre rettsstiftelser registrert samme dag. For å får rettsvern i konkurs må
rettsstiftelsen være registrert senest dagen før konkursåpning. Dette betyr at en
overdragelse som registreres kl. 09.00 må stå tilbake for et utlegg som først regi-
streres kl. 13.00. Tilsvarende kan den som kjøper aksjer risikere å måtte stå til-
bake for konkurs som først blir registrert på et senere tidspunkt.

V. Internasjonale transaksjoner

Moderne informasjonsteknologi gjør at geografisk avstand ikke lenger får noen
særlig betydning. Det er fullt mulig å sitte i Reykjavik og handle på børsene i de
andre nordiske land. Og vi kan kjøpe aksjer i New York og selge dem videre i To-
kyo. Men registreringssystemene fører samtidig til at transaksjonen blir bundet til
ett sted. Vi kan tenke oss at jeg seiger danske obligasjoner her i Reykjavik til en
finsk deltager på Nordisk Juristmøte. Levering skal skje innen vi förlåter Island.
Hvis dette hadde vært tradisjonelle ihendehaverobligasjoner som var til stede her
i Reykjavik, ville vår avtale og oppfyllelse av den vært et spørsmål under islandsk
rett. Våre respektive kreditorers rett ville etter hjemkomsten blitt styrt av norsk
og finsk rett. Men i dag skal denne transaksjonen registreres i VP utenfor Køben-
havn, og registreringen og dens rettsvirkninger styres av dansk rett.

Hva slags komplikasjoner slike forhold kan medføre, kan illustreres med to en-
gelske saker som kom opp i kjølvannet av konflikten mellom Ronald Reagan og
Mohammad Gadaffi. Reagan ga ordre om at alle Libyiske dollar-innskudd i ame-
rikanske banker skulle fryses. I London protesterte man mot at dette skulle om-
fatte amerikansk eide banker i London. Man mente at dette var banker som drev
under britisk lov, og man ville ikke akseptere en slik form for ekstra- territorial
anvendelse av amerikansk lov. Man fikk svar tilbake om at man selvfølgelig aldri
hadde ment at en slik executive order skulle omfatte England. Men siden all clea-
ring av USD-transaksjoner av noe størrelse skjer i New York, kunne man fryse
innskuddene ved å nekte clearing i New York, noe man også gjorde. Sakene kom
opp som erstatningssaker mot bankene i London fordi tilgodehavender i USD ik-
ke kunne disponeres, og bankene tapte.

I dag inngår de nordiske verdipapirsentraler avtaler for hvordan man skal
håndtere nordiske transaksjoner, f.eks. omsetning av norske aksjer i Danmark.
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Igjen finner man praktisk/tekniske løsninger, uten at lovgiver og jurister synes å
interessere seg for det som skjer.

VI. Sluttkommentarer

Gjeldsbrevloven ble til i nordisk lovsamarbeid. Ingen ville bryte den nordiske
rettsenheten, derfor valgte man å gi ny lovgivning i stedet for å endre gjeldsbrev-
loven. På denne måten har man unngått å endre gjeldsbrevlovens kapittel 2, men
har i stedet loven gjenstandsløs. Riktignok utstedes det fortsatt mange omset-
ningsgjeldsbrev, men vi vet at gjeldsbrevlovens kapittel 2 ikke får noen betydning
før et gjeldsbrev overdras. Og de fordringer som tidligere var knyttet til gjelds-
brev som ble omsatt, reguleres nå av lovgivningen om verdi- papirsentraler.

Mens markedet for verdipapirer har blitt mer internasjonalt, har nasjonal lov-
givning i Norden gått i ulike retninger. Det som var nordisk enhet er blitt til en
skinnenhet. Den nye lovgivningen preges av at man ikke hadde tilstrekkelig er-
faring og innsikt i slike systemer da lovene ble gitt, slik at resultatet har blitt en
lovgivning med en rekke uheldige og til dels umulige løsninger. Det bør foretas
en opprydding, og denne oppryddingen bør skje på et nordisk plan.

Afdelingschef Christian Boye Jacobsen, Danmark:

Værdipapircentrallovgivning er mærkelig. Jeg vil godt minde om, da vi jo var
det förste land, der fik sådan en lov, at vi egentlig ikke fik den af principielle
grunde. Vi fik en værdipapircentrallov, fordi vi har verdens relativt set störste
obligationsmarked. Det var så stort, at med den inflation, vi havde, og med den
stigning i Obligationsmassen, det ville afföde, ville vort obligationsmarked fysisk
bryde sammen, hvis ikke man gjorde noget for at löse problemer om den fysiske
opbevaring og transport af „salgsgenstanden".

Derfor så man egentlig kun loven som en praktisk lettelse. Man sendte obliga-
tioner rundt i systemet gennem telefonnettet, hvis man kan sige det så simpelt.
Og ud fra det begyndte man i 1970-tallet med en betænkning. Den så ikke store
problemer i det juridiske, men mere i det praktiske. Men da vi så skulle lave lov-
forslag, blev vi klar over, at det var noget, som ikke rigtigt passede. Det med blot
at tage tinglysningslovens og gældsbrevslovens ord og sætte over i ny ramme var
ligesom ikke rigtigt nok. Vi fik en lov, som i noget större grad afveg fra det, som
man egentlig mente var forbilledet, altså gældsbrevsloven og tinglysningsloven
mutatis mutandis.
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Så skulle man til at gennemföre det i praksis. Vi mener, at först da kom man
ind i den fase, begyndte man virkeligt at se, at hvis man overförte tinglysnings-
systemet og gældsbrevssystemet til et edb-baseret system, ville det stort set ikke
kunne fungere praktisk. Man kan ikke kræve samme legitimation af den, der går
ind og vil sælge en obligation i en bank, og den, der vil sælge en fast ejendom og
går til tinglysningsdommeren. Det kan ikke lade sig göre i praksis alene på grund
af transaktionernes mængde. Og sådan kunne man blive ved. Det kom til nogle
meget voldsomme drøftelser mellem de embedsværk, der skulle håndtere de nye
regler, på den ene side og dem, der ledede edb-systemerne, på den anden side.
Efterhånden blev man klar over, at man måtte lave et system, der på en eller an-
den måde var sui generis. Man måtte, inden man overhovedet kunne sætte sy-
stemet i gang, ændre det sådan, at betingede og begrænsede rettigheder fik nogle
rammer, som var helt andre end dem, vi kendte fra gældsbrevsloven og tinglys-
ningsloven.

Så man kan i dag sige, at man bör i princippet glemme gældsbrevsloven og ting-
lysningsloven. Problemet er, at det juridiske bjerg, retsvidenskaben, kan ikke li-
de, at gældsbrevsloven, som Torvund rigtigt sagde, nu er monument over for-
tiden.

Herefter gik det godt, så længe vi registrerede obligationer. Men det er klart, at
problemerne for aktier er nogle andre. Det kan man ikke mindst se i vanhjem-
melssituationer. Hvis jeg köber en obligation, men får en anden obligation, er jeg
typisk lige lykkelig af den grund. Men hvis jeg köber en aktie i et selskab og får
tilbud i en aktie i et andet selskab, er det en grov vanhjemmel. Måske er der en
forskel mellem Danmark og andre lande, fordi en vanhjemmelsproblematik var
en væsentlig baggrund for hele vor reform af vort börssystem, idet der på et tids-
punkt var solgt væsentligt flere aktier, end der overhovedet kunne være i Dan-
mark. I stedet udskrev man noget der hed „Godsedier". Sælgeren havde ikke
salgsgenstanden, og disse godsedier cirkulerede så rundt, nogle af dem i mange
måneder. Det er også grunden til, at man har de tre dage fra den forelöbige regi-
strering til den endelige registrering. I de tre dage skal det bevises, om salgsgen-
standen kan leveres til köberen, og så skal salgssummen frigöres.

Det förer mig til at sige, at i det danske system er der måske i virkeligheden ik-
ke mindre end seks parter. Der er sælgeren, der er sælgerens bank, der er kö-
berens bank og köberen, der er Værdipapircentralen og Danmarks Nationalbank,
der sorger for betalingstransaktionerne. Altså et rimeligt indviklet system, men
lykkeligvis har det jo fungeret godt.

Man skal således göre sig klart, at man kan ikke bruge ret meget af det gamle.
Man skal i virkeligheden begynde fra scratch. Hvis vi ikke havde kendt gælds-
brevsloven og ikke havde kendt tinglysningsloven, ville alt være gået bedre. Plan-
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lægningen af værdipapircentralen, gik - sagde nogle -også meget lettere, indtil em-
bedsværker blev inddraget. Det var först, da sådan nogle som jeg og Torvund an-
kom, at det gik „rigtigt galt", fordi vi havde nogle krav til den juridiske sikkerhed,
som selvfölgelig også skal varetages. Men lykkeligvis kan det også lade sig göre.

Vi står nu med vort system, og vi står nu over for det problem, som Torvund
sluttede med at nævne, nemlig det internationale. Når man bygger nyt system, er
det rigtigt som Torvund siger, at i en vis forstand begynder man at lukke sig for
omverdenen. Det er blevet lettere at sælge danske obligationer i Danmark, men
er blevet sværere at sælge danske obligationer i udlandet, fordi vi har et dansk sy-
stem, som ikke er koblet op på andre systemer. Der er ikke tilsvarende systemer
uden for Norden. Det giver tekniske problemer og juridiske problemer. De juri-
diske problemer er ganske enkelt, at man kan sælge, her på juristmodet, gammel-
dags papirer til hinanden, for vi har dem med. Men værdipapirsystemet har vi
teknisk konstrueret sådan, at alle danske obligationer og aktier ligger der, hvor
værdipapircentralen ligger, altså i Tåstrup uden for Kobenhavn. Det vil sige, at
hvis man bruger almindelige lovvalgsprincipper, måtte man nå frem til, at dansk
ret skal anvendes på en meget stor del af transaktionen, altså den I ville kalde den
sakrättslige, og så skal man sondre mellem den sakrättslige og den obligationsret-
lige transaktion, som godt kunne gå efter islandsk ret.

Alt dette har en lykkelig konklusion, som vi kunne få ud af det nordiske jurist-
modet: at det er et område, hvor vi nordiske burde være gået igang for, skal vi si-
ge, femten år siden, men hvor vi er drevet ind i noget meget nationalt.

Den svenske referent baserer sig på svenske problemer og meget lidt på de an-
dres problemer. Det viser, hvor langt vi må være drevet fra hinanden på et om-
råde, hvor vi i og for sig har et fælles udgangspunkt, og hvor vi kunne have lavet
en fælles lösning, hvis vi havde begyndt i tide. Problemet er nu, at havde der væ-
ret gammeldags papirsystemer, kunne vi lave en fælles lösning. Når vi har ebd-
systemer, er det jo en opgave, som koster en hel del penge. Men når det er sagt,
så vil jeg i modsætning til det, jeg sagde i går, sige, at det er et område, hvor der
kunne være et behov for nordisk samarbejde. Det så vi, da vi lavede de danske
regler for aktier. De beroede til dels på et norsk forarbejde og dansk-norsk sam-
arbejde, som til gengæld til dels beroede på det arbejde, vi i Danmark havde ud-
fort på obligationsområdet.

Bankdirektör Pentti Rissanen, Finland:

Moderatorn, professor Ulf Göransson, avslutade sin skriftliga inledning med en
uppmaning till deltagarna från grannländerna att redogöra för eventuella svårig-
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heter som uppträtt i samband med introduktionen av kontobaserade system för
värdepappershantering. Oaktat att Finland fortfarande saknar gällande lagstift-
ning för denna typ av papperslöst system har frågan dryftats flitigt i olika kommit-
téer och arbetsgrupper sedan början av 1980-talet.

Hösten 1986 offentliggjorde Kommissionen för utvecklande av värdepappers-
hanteringen sitt betänkande. Kommissionen föreslog en övergång till ett dataregi -
sterbaserat system för aktier och masskuldebrevslån. Regeringens propositioner
avseende vardeandelssystemet, värdeandelskonton samt revideringen av aktiebo-
lagslagen och annan lagstiftning i anslutning till systemet, beräknas bli klara inom
de närmaste veckorna. Trots avsaknaden av en gällande lagstiftning har man re-
dan vidtagit omfattande förberedelser för en övergång till ett papperslöst system i
Finland.

Följande kommentarer och beskrivningar framför jag i egenskap av bankman
och utgående från två decenniers erfarenhet av värdepappershantering i en eller
annan form. Jag ansluter mig till moderatorns synpunkt, dvs att det framför allt
ankommer aktörerna på värdepappersmarknaden att definiera och dra upp rikt-
linjerna för lagstiftningen avseende värdepapper i allmänhet och hanteringen i
synnerhet. En i tekniskt hänseende välfungerande marknad är en grundförutsätt-
ning för en mer flexibel och välfungerande kapitalmarknad. Svagheten i ett sy-
stem som baserar sig på fysiska värdepapper ligger framför allt i de konkreta
transporterna av befintliga värdepapper som krävs för att rättsverkan skall kunna
uppnås i anslutning till värdepappersinnehav.

Nackdelen år att leveransproblemet lätt kan tillspetsas när volymerna ökar.
Dessa konkreta spörsmål är allom bekanta bland investerarna i hela Norden. Pro-
blemen med den fysiska värdepappershanteringen kan i praktiken elimineras gen-
om att antingen göra värdepapperen immobila eller genom att övergå till ett kon-
tobaserat system direkt. I motsats till USA, Japan och Tyskland har man i Nor-
den gått in för ett papperslöst system, vilket ligger helt i linje med de avancerade
datatekniska resurserna som de nordiska förmedlarna förfogar över. Hur långt
har man kommit i Finland? Enligt propositionen är det finländska värdeandels-
systemet uppbyggt enligt följande grundprinciper. Aktieägarnas innehav i bolag
bokförs på värdeandelskonton som införts i ett värdeandelsregister. Värdeande-
len definieras som en aktie, andel eller annan rätt som är kopplad till värde-
andelssystemet. Registreringsförfarandet skall ombesörjas av värdeandelsförenin-
gen. Bolag som emitterar aktier eller aktierelaterade värdepapper, dvs värdean-
delar, skall vara upptagna som medlemmar i aktiecentralregistret som inför
innehavarna av sagda värdeandelar i sitt register.

Värdeandelsföreningen har det övergripande ansvaret för vardeandelssystemet
och dess koordination. Medlemmar i föreningen är andelslag som handhar aktie-
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cantralregistret, samt övriga registerförare. Beslutanderätten i värdeandelsfören-
ingen innehas av dess fullmäktige och styrelse. Styrelseordföranden och dennes
suppleant utnämns av statsrådet. I styrelsen ingår därtill åtta medlemmar som fö-
reträder emittenterna och registerförarna och som utses av fullmäktige genom
proportionella val.

Registreringsanteckningarna ersätter besittningens och handlingens innehåll in-
klusive Indossament i det nya kontobaserade värdepapperssystemet. Grundprin-
cipen för registreringssystemet är att registrerad rätt har företräde framom oregi-
strerad rätt. Om registrerad rätt står i strid med lag, tillfaller företrädesrätten den
först registrerade. Förvärv eller rätt som tilkommit tidigare får emellertid företrä-
desrätt i förhållande till senare förvärv om senare förvärv eller rätt grundar sig på
avveckling, arvsskifte, förlikning, upplösning av juridisk person eller skifte av ge-
mensam egendom. Samma praxis tillämpas om den som åberopar senare förvärv
eller rätt vid förvärvstidpunkten, eller som i samband då anhållan om rätt ingavs,
var eller förutsätts ha varit förtrogen med tidigare förvärv eller rätt. Vad an-
kommer registerförarens ansvar, är det värt att påpeka att denne är skyldig att er-
sätta skada, oavsett vårdslöshet, som uppkommit pga felaktig registering eller pga
beslut om eller åtgärdad korrigering vid handhavandet av värdeandelsregistret.

Registerföraren är även skyldig att ersätta skada pga tekniskt fel eller avbrott i
verksamheten eller om uppgifter från värdeandelsregistret överlåtits till obehörig.
Vid skadeståndsskyldighet som uppkommit pga av omständighet som ej anges
ovan, förutsätts uppsåtlighet eller vårdslöshet.
Regeringen har i skrivande stund inte ingivit sin proposition med förslag till lag
om vardeandelssystemet. Aktörerna på den finländska marknaden har dock vid-
tagit åtgärder för att underlätta introduktionen av det nya systemet. Utgångs-
punkten har varit att den kommande lagstiftningen kommer att följa principerna
som avtalats i samband med lagberedningen.

Praktisk taget samtliga börsnoterade och OTC-listade företag har preliminärt
anslutit sig till andelslaget Finlands Aktiecentralregister som redan under ett års
tid arbetat målmedvetet för att skapa en heltäckande dataarkitektur för värdean-
delsystemet. Tidtabellen har hållit väl och medför att den tekniska sidan av pro-
jektet väntas stå klar i maj 1992. I början av detta år grundades även en värdean-
delsförening vars styrelsesammansättning och styrkeförhållanden baserar sig på
den planerade värdeandelslagen. Föreningen har konsekvent eftersträvat att ko-
ordinera de olika aktörernas intressen inom ramen för systemet, samt att lägga
grunden till en systemstruktur som ligger i linje med lagförslaget. Avsaknaden av
gällande lagstiftning, leveransproblem, turbulensen på värdepappersmarknaden
de nya kapitalmarknadsinstrumenten och tekniska utmaningarna härvidlag, har
medfört att vissa aktörer valt att söka egna lösningar. Exempel på detta är clea-
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ringprojektet som hänsyftar till att göra värdepapperen immobila samt planerna
på ett fristående datasystem för penningmarknadsinstrument.Oaktat stiltjen på
den finska aktiermarknaden, är det av yttersta vikt att den nya lagstiftningen för
värdeandelsstystemet klubbas igenom snarast möjligt. Vissa aktörer på den finska
kapital- och värdepappersmarknaden har dock uttryckt sin oro över att man för-
söker införa vardeandelssystemet i en överdrivet forcerad takt.

Avregleringen av valutamarknaden och de fria kapitalströmmarna medför att
vardeandelssystemet inte enbart kan ses som en nationell eller nordisk angelägen-
het, utan även i hög utsträckning som en global fråga. Vill man väcka och upp-
rätthålla de utländska investerarnas intresse och förtroende för den nordiska
marknaden är det nödvändigt att värdepappershanteringen i respektive land upp-
fyller marknadens höga krav på avancerad teknik och säkerhet. Ett talande bevis
på vikten av en välfungerande värdepappersmarknad presenteras i G 30: s rapport
„Clearance and Settlement Systems in the World Securities Market'. G 30 är en
sammanslutning bestående av världens trettio största privata banker och kreditin-
rättningar. Gruppens målsättning är att effektivisera det internationella finans-
systemet. Organisationen deklarerade denna målsättning vid ett symposium i
London där temat var clearing- och settlementrutiner i globalt perspektiv. An-
talet deltagare uppgick till ett hundratal och representerade bl a investerare, tra-
ders, börsmyndigheter, banker och övervakningsinstanser. Efter mötet beslöt G
30 att tillsätta en internationell arbetsgrupp på hög nivå, vars främsta uppgift är
att utarbeta rekommendationer som skall utgöra grundval för en välfungerande
internationell värdepappersmarknad. Kommittéen leds av Citicorps verkställande
direktör John Reed som i fjol bl a utgav en rapport som omfattar nio punkter där
han definierar utvecklingslinjerna för ett internationellt praxis. I dessa rekom-
mendationer har tidsmarginalen för samordningen av rutinerna satts till 1992. Det
kontobaserade systemet för värdepappershantering som redan tillämpas i Dan-
mark, Norge och Sverige och även i en nära framtid i Finland, är ett exempel på
hur ovannämnda rekommendationer kunnat omsättas i praktiken.

Mot denna bakgrund är det synnerligen påkallat att lagförslaget om värdean-
delssystemet i Finland finner stöd i Riksdagen inom kort. Därmed garanteras
även en stabil utveckling och internationalisering av den finländska värdepappers-
marknaden.

Chefsjurist Hans Berggren, Sverige:

Jag är verksam på Stockholms Optionsmarknad som oftast kallas OM och är
den svenska optionsbörsen i Stockholm. Jag har även haft förmånen att vara med
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vid tillskapandet av OM samt de motsvarande optionsbörserna i Helsingfors och i
Oslo. Sistnämnda börser bygger i flera avseenden på OMs modell och teknologi.
OM är även delägare i dessa börser.

I de nordiska länderna pågår sedan några år tillbaka en handel med standardi-
serade options- och teminskontrakt. Sådan handel har i stor omfattning ägt rum i
USA sedan i början av 70-talet. Optionshandel har fungerat väl utan att det varit
nödvändigt att representera de finansiella instrumenten med något slags bevis
som bärare av rättigheterna. Handeln har alltså varit värdepapperslös.

Mitt inlägg i debatten syftar till att ge framför allt praktiska erfarenheter, ge en
kortare information om den värdepapperslösa optionshandeln samt belysa några
av de juridiska spörsmål som varit föremål för olika överväganden. När jag då ta-
lar om OM inbegriper det även optionsbörserna i Helsingfors och Oslo.

Anknytningspunkterna till aktier och det kontobaserade systemet för aktiein-
nehav, det såkallade VP-systemet, är flera. De vanligast förekommande standar-
diserade optionerna avser den underliggande egendomen aktier. De regler som
gäller för dessa gäller också i vissa avseenden för optionskontrakten. Olika rätts-
verkningar knyts också till registrering på ett optionskonto av gjorda optionsaf-
färer. Vidare har regeringen föreslagit att VP-systemet öppnas upp för vissa icke
standardiserade optionskontrakt, nämligen köpoptioner (Prop 89/90:160 där vissa
ändringar i det kontobaserade aktiesystemet föreslås). På samma sätt som aktier
kan handlas på en börs, handlas optioner under liknande börsförhållanden.

Skillnaderna till aktiehandel är dock påtagliga. Optioner och terminer avser
rättigheter och skyldigheter som tillskapas i ett datasystem enligt ett på förhand
känt och accepterad regelsystem och ger rätt och/eller skyldighet att köpa eller
sälja något underliggande, exempelvis aktier. Med standardisering menas att op-
tions- och terminskontrakten tillskrivs vissa gemensamma egenskaper som enligt
regelsystemet på förhand är kända. Genom standardiseringen underlättas han-
deln, vilket får till följd att likviditet skapas.

Varje options-och terminsaktion görs med OM som motpart. Härigenom ga-
ranteras att varje transaktion uppfylls. Motpartsfunktionen, som även benämns
clearingen, omfatter även hanteringen av likvider och leveranser. En option ut-
färdad till OM motsvaras sålunda alltid av en exakt likalydande option utfärdad
av OM. Från OMs horisont motsvaras sålunda den utfärdade optionen av en ex-
akt likalydande innehav option. Ofta talas om att en utfärdad option är en såld
option och en innehavd option är en köpt option, ett praktiskt språkbruk men i
grunden felaktigt.

De av OM respektive till OM utfärdade optionerna är sålunda aldrig avsedda
att överlåtas. OM är som sagt motpart i varje transaktion. Den som förvärvat en
option av OM och önskar sälja den option eller rätteligen släcka ut rättigheten
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gentemot OM ikläder sig en motsvarande skyldighet gentemot OM. Härigenom
kvittas den innehavda optionen ut. På motsvarande sätt gäller att den som ut-
färdad en option till OM förvärvar en exakt likalydande option utfärdad av OM,
sålunda en häremot svarande rättighet som kvittar ut den utfärdade optionen till
OM.

Den som önskar utnyttja sin option, antingen det ger en rätt att köpa eller sälja
något gör detta genom påkalla lösen hos OM. I vissa situationer förekommer en
kontant slutreglering på optionens slutdag. Det innebär att någon leverans inte
äger rum utan endast att kundens konto hos OM debiteras eller krediteras ett be-
lopp.

På OM tillhandahålls i dag optioner och terminer avseende ca 20 st under-
liggande aktier, optioner och terminer avseende index (ett aktieindex kallat
OMX, som består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholms fondbörs) op-
tioner och terminer avseende syntetiska obligationer och statsskuldväxlar samt
optioner och terminer avseende valuta. I Finland tillhandahålls indexoptioner och
aktieoptioner samt i Norge aktieoptioner. Inom kort avses handel med indexop-
tioner starta i Norge. I Stockholm omsätts ca 35.000 kontrakt/dag.

Handel på OM, på optionsbörsen i Helsingfors samt i viss mån på options-
börsen i Oslo skiljer sig i flera viktiga avseenden från hur traditionell options-
börsverksamhet bedrivits, särskilt när det gäller USA.

En av dessa skillnader är att det på de nordiska börserna finns en direkt rättslig
relation mellan börsen (clearingen) och slutkunden, dvs den kund som företräds
gentemot börsen av en börsmedlem. Låt mig återkomma till rättsverkningarna av
denna relation senare.

Medlem (fondkommissionär), som antingen handlar för egen räkning eller för
kunds räkning, men också några självständiga market makers är direkt anslutna
till OM. Vidare har flera säkerhetsbanker knutits till verksamheten för att full-
göra viss säkerhetshantering, förvarandet av OMs säkerheter.

Det övergripande avtalsdokumentet som reglerar handeln och clearingen och
den rättsliga relationen mellan samtliga inblandade parter är benämt Allmänna
villkor. Till dessa vilkor har knutits särskilda Tillämpningsanvisningar för respek-
tive produkt. Vidare finns det anslutningsavtal mellan medlemmen och OM och
ett avtal mellan kunden och OM som förvaras hos medlemmen och som knyter
kunden till de transaktioner som medlemmen gör i hans namn. Kunden är ano-
nym gentemot OM och identifieras endast genom angivande av ett nummer, ett
optionskontonummer. På optionskontot bokförs samtliga transaktioner.

Vad gäller ansvarsförhållandet mellan parterna har redan nämnts att OM är
motpart och därmed garanterar samtliga förpliktelsers uppfyllelse. Medlemmen
har också när han handlar för en kunds räkning mot OM en garantifunktion, gen-
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om att garantera att kunden ställt säkerhet samt att kunden fullgör sina övriga
skyldigheter gentemot OM. Sistnämnda garanti är begränsad till det vid var tid
rådande säkerhetssaldot.

Säkerhet ställs av den som utfärdar option antingen till Medlemmen, som stäl-
ler säkerhet vidare till OM, eller direkt till OM. Här skall endast nämnas att sä-
kerheterna kan förändras inte bara när en transaktion ingåtts utan också då mark-
naden förändras på visst sätt. Sistnämnda typ av säkerhet brukar kallas tilläggssä-
kerhet. Medlemmen respektive kunden har också generellt pantförskrivit alla
sina anspråk som grundar sig på innehavda options - respektive terminskontrakt
till OM.

Det finns en något annorlunda handels- och clearingmodell som benämns
OMR-modellen och som används för ränteprodukter, men jag skall inte närmare
gå in på den. Den kännetecknas framförallt av att kunden kan agera genom flera
medlemmar på ett konto samt att medlemmens ansvar gentemot OM inte är lika
långtgående som för aktieprodukterna.

Jag skall nu komma in på några av de rättsfrågor vi har haft anledning att pe-
netrera i samband med framtagande av Allmänna villkor och övriga avtal.

Som jag framhållit företräder Medlemmen kunden gentemot OM. Han agerar
då i eget namn för kundens räkning genom angivandet av ett optionskontonum-
mer på vilket optionstransaktionen skall registreras. Som vi sett tidigare är kun-
den anonym gentemot OM. OM äger endast, för tillvaratagande av sin rätt i vissa
särskilt angivna situationer, få reda på vilken identitet som döljer sig bakom kon-
tot. När optionsaffären sker under medverkan av medlem är avsikten att rättig-
heterna gentemot OM p g a optionstransaktionerna skall tillkomma medlemmens
kund och kunna separeras i medlemmens eventuella konkurs. Likaså åsyftas att
OMs motsvarande rättigheter p g a optioner som utfärdas till OM skall rikta sig
mot medlemmens kund och sålunda inte mot medlemmen själv, som dock har
visst ansvar för kundens förpliktelser gentemot OM.

Rättslärda, som vi har konsulterat i saken, har uttryckt uppfattningen att av-
talskonstruktionen väl ansluter sig till den av lagstiftaren i kommissionslagen ut-
formade konstruktionen av kommissionsaffärer. Man menar vidare att även om
lagen inte direkt är tillämplig så är likheterna med de lagreglerade fallen så stor,
att lagens principer borde kunna tillämpas även på dessa typer av transaktioner.
Med den bristande tillämpligheten har avsetts att lagen talar om köp- och försälj-
ning av värdepapper och att den avsåg sådana, utfärdade av någon som inte var
part av kommissionsförhållandet.

Det är just avsaknaden av lagregler, som gjort det så viktigt att täcka in själva
avtalskonstruktionen i Allmänna villkoren och de övriga avtal som styr handeln
för att få i stånd rättsligt bindande relationer mellan parterna.
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Måhända kan den i nordisk rätt sedan länge erkända rättsfiguren tredjemansav-
tal eller avtal til förmån för tredje man vara tillämplig på ifrågavarande avtalskon-
struktion. Med tredjemansavtal menas som bekant vanligtvis ett avtal mellan två
parter genom vilket en tredje person erhåller en självständig rätt enligt avtalet
mot endera parten. I vårt exempel skulle kunden således erhålla en rätt gentemot
OM p g a avtalet mellan OM och medlemmen. Huruvida tredjemansavtalet, ren-
odlat från eventuella anknytningar till handelsbruk eller kommissionsregler, inne-
bär även en möjlighet att binda kunden låter jag emellertid vara osagt.

Beträffande pantförskrivningsfrågorna kan nämnas medlemmens dubbla roll.
Å ena sidan företräder han kunden gentemot OM i allt som rör optionstrans-
aktionerna, å andra sidan förvarar han de aktier som utgör säkerhet för utfärdade
köpoptioner i aktier eller sålda aktier på termin. Aktierna finns i en depå hos
medlemmen, öppnad i kundens namn. För att giltig panträtt skall uppkomma och
bestå så har vi då genom olika arrangemang undandragit aktierna pantsättarens
rådighet.

Vi har valt en generell pantförskrivning av kundens anspråk gentemot OM
framför att förlita oss på de allmänna kvittningsreglerna i och utan konkurs. För-
delen härmed är enligt vår mening dels att kunden genom pantsättningen för-
hindras att förfoga över panten t ex genom att pantsätta den till tredje man, dels
att OM inte är bunden av de „kvittningshinder" som kan förekomma, t ex kravet
på att fordringarna måste gå ut på prestation av samma slag eller att motfordran
måste vara förfallen till betalning. Pantarrangemanget kan från OMs horisont
närmast beskrivas som en panträtt i egen skuld.

Även återvinningsfrågorna har varit föremål för bedömning. Har kundens bor-
genärer rätt att återvinna säkerheter kunden ställt gentemot OM för förpliktelser
p g a gjorda optionsåtaganden? Frågan är framförallt intressant beträffande til-
läggssäkerhet som skall ställas p g a förändringar på optionskontot som inte hän-
för sig till gjorda affärer. Sker här ett säkerställande av äldre gäld eller ej? På go-
da grunder menar vi att man kan säga att kundens skuld till OM ökar då säker-
hetssaldot blir negativt.

Det här var en mycket kort presentation av den nordiska optionshandeln och
några av de rättsfrågor som varit föremål för bedömning. Ett forskningsprojekt
om juridiken kring optionshandeln kommer att starta till hösten i Sverige och
kanske ges det tillfälle vid något kommande nordiskt juristmöte att redovisa fruk-
terna av det arbetet.
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Direktör Per-Ola Jansson, Sverige:

Jag är verksam i Svenska Fondhandlareföreningen, som har samtliga de konto-
förande instituten i det svenska värdepapperslösa VP-systemet som medlemmar.
Dessa kontoförande institut är de banker och fondkommissionsbolag, vilka age-
rar som fondkommissionärer på den svenska värdepappersmarknaden. I den
egenskapen har jag givetvis ett stort intresse för diskussionen här och för Ulf Gö-
ransons skrivna referat.

Jag vill göra några anmärkningar, och håller mig i huvudsak till vad som har
sagts hittills under diskussionen, dock med någon utvidgning till vad Ulf Göran-
son har skrivit i sitt referat.

När jag med utgångspunkt från de frågor som diskuterats här ser på det sven-
ska papperslösa VP-systemet, antar jag att ungefär motsvarande förhållanden gäl-
ler i de övriga papperslösa system som finns i Norden.

Sett med utgångspunkt från de krav som marknaden måste ställa på ett mo-
dernt, väl fungerande system för papperslös hantering, är de sakrättsliga frågor
som Ulf Göranson har tagit upp av stor vikt. Om det råder osäkerhet på detta
område, så skapar det nämligen tveklöst en misstro om systemets funktion. Där-
för är dagens diskussion mycket viktig.

Bakgrunden till de svårigheter som Ulf Göranson har beskrivit här är hur det
går till på marknaden. I vart fall när det gäller handel i kommission tror jag att
handeln äger rum i likartade former i våra nordiska länder, även om vi nyss hörde
att handeln kanske i högre grad görs i egen portfölj i vissa länder än i andra. Men
om handeln sker i kommission, får fondkommissionären en mängd köp- och sälj-
order, som skall verkställas under en och samma dag. Dessa order sammanförs av
kommissionaren, som sedan på marknaden handlar - köper eller säljer - vad vi
kan kalla „nettot" av dagens affärer. Kommissionären kan därför inte omedelbart
„pussla" ihop det som köpts eller sålts och hänföra det till de olika kunderna. Det
betyder att förutsättningar för registrering i VP-systemet uppkommer först sedan
affärsdagen är slut, kanske först på morgonen påföljande dag, om systemet
stängts för inrapportering innan „hoppusslingen" är klar. Det finns alltså ett
glapprum i tiden mellan affärsavslut och registreringen i systemet.

Nu sägs i den svenska aktiekontolagen - jag vet inte om det finns motsvarande
bestämmelser i andra länder - att registreringen i systemet skall göras genast. Då
får man, som jag ser det, tillämpa en livets regel, som innebär att registreringen
skall ske genast när förutsättningarna föreligger. Och det gör de efter samman-
läggningen av de olika posterna på kvällen efter affärsdagens slut. Det vill säga
att det bör, trots lagens krav på att registreringen skall göras genast, vara möjligt
att göra registreringen senast omedelbart påföljande morgon.
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Den registrering det är fråga om är den som Ulf Göranson nyss kallade den
första registreringen, dvs registreringen i den dagliga journalen.

Jag gillar för min personliga del mycket Ulf Göransons tanke att man skall låta
den första registreringen utgöra det sakrättsligt verkande momentet, det moment
som skapar sakrättsligt skydd i det här sammanhanget. Jag tror att det underlättar
hanteringen i systemet.

Till den av korreferenten nyss gjorda i och för sig alldeles riktiga anmärkningen
om att vi faktiskt talar om en fordringsrätt, vill jag säga att det är förhållandet ba-
ra fram till slutregistreringen, dvs till dess överföringen sker till huvudregistret.

Jag vill också understryka det som korreferenten sade om att det är viktigt att
det sakrättsliga skyddet uppkommer beträffande alla olika rättigheter, dvs inte
bara vid överlåtelse utan också vid uppkomst av andra rättigheter i den registrera-
de egendomen. Det svenska systemet bygger på det.

Till undvikande av eventuella missförstånd vill jag också ta upp en sak som Ulf
Göranson nyss nämnde. I sitt referat skriver han att en idealisk lösning vore att
koppla ihop det automatiska handelssystemet vid Stockholms fondbörs - SAX
-systemet - med VP-systemet. Ulf Göranson gick ifrån det förslaget för en stund
sedan under åberopande att han läst i tidningarna att SAX-systemet inte fungerat
så väl. Jag vill lägga till att även om systemet skulle fungera oklanderligt, så skul-
le det inte lösa de problem som vi diskuterar här, eftersom handel i SAX-sy-
stemet bara är en del av handeln med sådana svenska aktier som är registrerade
hos VPC. Alla känner säkert till att en stor del av i vart fall handeln med svenska
aktier äger rum utomlands, framför allt i London, men också på andra håll. En
stor del av handeln går alltså vid sidan om Stockholms fondbörs och dess auto-
matiska system, så man kan alltså inte finna lösningen på våra problem med en
sammankoppling mellan VPC och SAX, även om tekniken skulle fungera väl.

Avslutningsvis vill jag ta upp en sak, som inte har nämnt hittills idag, men som
Ulf Göranson har tagit upp i sitt skrivna referat. Det gäller vad han säger om sak-
rättsliga förhållanden beträffande pantsättning. Ulf Göranson rekommenderar att
förvaltarregistrerade aktier skall överföras till agarregistrering i samband med att
de pantsätts. Den rekommendationen stödjer jag inte. För det första vill jag säga
att marknaden - som jag väl får sägas företräda - har ansett att förvaltarregi-
strering är en mycket viktig funktion. Såväl de företag som jag representerar som
placerarna vill ha det så. Vi skall också hålla i minnet att det år oerhört stora vär-
den det gäller och att det är en hög frekvens på omsättningen på det här området.
Det skulle därför vara komplicerat att ändra på de bestående förhållandena, dvs
skifta från förvaltar-registrering till direktregistrering t ex vid pantsättning. För
det andra tillåter jag mig att utgå från att lagstiftaren, som nyligen presenterat ak-
tiekontolagen, måste ha utgått från att den ording för förvaltarregistrering som
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lagts fast också skall kunna tillämpas på pantområdet. Jag har inte känt anledning
att tvivla på att lagstiftaren har haft den uppfattningen. Därför vill jag avslut-
ningsvis vända mig mot Ulf Göransons rekommendation rörande omregistrering
vid pantsättning, samtidigt som jag vill ge honom beröm för ett intresseväckande
och väl genomarbetat referat.

Bankdirektör Bertil G. Bylund, Sverige:

Ett allmänt problem när man avskaffar värdepapper som avser fordringar eller
aktier är att pappren ändå blir kvar i stor utsträckning i det praktiska rättslivet.
Det nämndes här av flera talare att skuldebrevslagen till stora delar förlorar sin
betydelse, nästan sitt existensberättigande i och med att man inför ett papperslöst
system. Men man behöver skuldebrev, även löpande skuldebrev, väldigt mycket i
de mera privata af f arena. I Danmark kanske fordringar med anknytning till fast-
ighetsköp kommer in i det papperslösa systemet men i Sverige är det inte så. Säl-
jaren får ofta ett skuldebrev som del av likviden och det kan vara ett löpande
skuldebrev som säljaren sedan placerar hos någon annan. Också vederlaget vid
företagsöverlåtelse kan bestå av skuldebrev som kan bli föremål för omsättning.
Det finns också ett moment av sekretess som kan ligga bakom att man vill ha ett
innehavarskuldebrev. Använder man registreringsförfarandet, förlorar man i re-
gel sekretessen. Det kan alltså finnas områden där det är lämpligt att även fort-
sättningsvis använda värdepapper och det finns också privata mindre bolag, där
det inte kan bli fråga om att gå i VP-systemet ifråga om aktierna. Man kommer
att få leva med två system sida vid sida - ett papperslöst och ett med värdepapper
- och då menar jag att det finns ett pedagogiskt problem. Det har varit svårt, tror
jag, för de akademiska lärarna genom åren att lära ungdomarna det fina med att
värdepapper bär rättigheter och att sortera ut alla klassiska juridiska problem i
sammanhanget. De problemen kommer att bestå. Det kommer också att bli pe-
dagogiska svårigheter att lära ungdomarna två system: att det fortfarande kan va-
ra bra i vissa fall att ha ett skuldebrev eller aktiebrev i madrassen eller i kassafac-
ket, samtidigt som man har kontoutdrag från de olika centralerna som inte har
något rättsligt värde. Jag tror att det finns ett fortsatt behov av både undervisning
och rättslig analys ifråga om dessa problem som också får en ny belysning genom
att de ställs i konfrontation med registreringssystemen. Jag tycker själv att jag har
saknat forskning, i varje fall i Sverige, på värdepappersområdet väldigt länge och
jag är tacksam nu att i de sista dagarna Ulf Göranson har börjat ägna sig med
kraft åt detta i ett projekt hos Institutet för Bolags - och Värdepappersrätt. Vi
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har haft lättare inom bolagsrätten att hitta problem att behandla. Det har varit
svårt både att väcka intresse och att få fram problemen på värdepappersområdet
men nu kommer det alltså igång. Det Institutets ordförande är ju för övrigt An-
ders Knutsson, vår ordförande vid sammanträdet idag.

Advokat Jørgen Kjergaard Madsen, Danmark:

Jeg er praktiserende advokat i København.
Ordstyreren efterlyser nu nogle praktiske erfaringer fra de øvrige nordiske lan-

de, og jeg vil i forbindelse hermed sige, at jeg har været ganske meget involveret i
den praktiske brug af Værdipapircentralens systemer. Efter at have læst referen-
tens indlæg, var jeg først lidt overrasket over at konstatere, at der faktisk heri er
opridset så mange sagretslige (tingsretlige) problemstillinger, som det er tilfældet.

Nu har det også flere gange under forhandlingerne været nævnt, at det danske
system er noget forskelligt fra i hvert fald det svenske, og også til en vis grad fra
det norske, hvilket igen har sammenhæng med, at børshandel foregår noget for-
skelligt i Danmark og i Sverige.

Jeg synes imidlertid, at det er tankevækkende når man ser på det danske sy-
stem og den måde som det rent praktisk fungerer på, at der faktisk er så få pro-
blemer af egentlig juridisk karakter. Hvis man ser på etableringen af Værdipapir-
centralen og den omstændighed, at den er gennemført med et element som en re-
gulær klageafdeling i systemet, så forestiller man sig måske, at denne faktisk
bliver en meget travl institution, som vil modtage adskillige sager til behandling
og afgørelse.

Situationen har imidlertid rent faktisk været den, at klage afdelingen stort set
har været arbejdsløs, idet der kun har foreligget ganske få sager til afgørelse i af-
delingen.

Mig bekendt har der endvidere også kun foreligget ganske få situationer, hvor
der har været indbragt sager for domstolene, hvor udgangspunkter for sagerne
har været problemer, som er skabt af Værdipapircentralens papirløse system.

Det fører mig til at sige, at man jo ofte i den akademiske verden og i under-
visningssystemet kan f remfinde, påpege og analysere problemstillinger, som må-
ske ikke altid har stærk relation til realiteternes verden, hvor man måske er mere
tilbøjelig til at bortse fra problemer, som i det daglige arbejde ikke rigtigt fore-
kommer eller, hvis de forekommer, ja, så løses de af de praktiske aktører på mar-
kedet. Dette gælder efter min opfattelse i meget vidt omfang på hele værdipa-
pirområdet i Danmark.
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Det har herudover været tale om yderligere reguleringer på værdipapirom-
rådet. I Norge er der jo gennemført en Værdipapirhandelslov, hvilket der også
har været tale om, at vi skal have i Danmark. Det er også muligt, at det er rigtigt
og rimeligt at der gennemføres yderligere reguleringer, men jeg vil godt slå til lyd
for, at det særligt på dette område skal være en regulering som udspringer af det
praktiske livs behov og ikke en regulering, der tager udgangspunkt i teoretiske el-
ler akademiske overvejelser.

Værdipapircentralsystemet, som det fungerer i Danmark i øjeblikket, fungerer
som altoverskyggende udgangspunkt ganske godt, og i den forbindelse vil jeg nok
sige som amerikanerne:"If it ain't broken, don't fix it".

Referenten, t.f. professor Ulf Göranson, Sverige:

Det är nog inte på plats att kommentera i detalj allt av största värde som har
sagts här, först av korreferenten med sitt systematiserande inlägg och sedan av ett
stort antal deltagare i debatten. Jag tror vi kan dra viktiga jämnförelser med re-
sultaten 1925 då en något sömnig ton framskymtar i protokollet efteråt. Det blir
inte så den här gången utan här har det varit livfullt och kritiskt så som det skall
vara. Och jag tycker också det har speglat mycket av inställningen inom de nordi-
ska länderna till juridiken, särskilt juridiken på ett fält som detta. Man säger ju
ofta att det är så stor rättslikhet inom Norden, och på många punkter är det så.
Men jag tror att inställningen inte minst till sakrättsliga frågor är mycket olikartad
egentligen. Man ser från danskt håll, från Christian Boye Jacobsen först och se-
nare från praktikens män, en ganska annorlunda inställning till kravet på lagstift-
ning och bundenheten vid lagstiftningen. Inte minst bundenheten vid förarbeten
till lagstiftning fixerar och kanske passiviserar rättsutvecklingen i den svenska mo-
dellen medan den danska modellen är mera flexibel. En huvudfråga efter detta
möte tycker jag bör vara: Var det nödvändigt i de nordiska länderna med en så-
dan aktiekontolag som nu har införts eller snart kommer att införas? Vad har den
lagen egentligen för betydelse när man kan konstatera på punkt efter punkt att
den i vart fall inte är heltäckande. Jag tror mig ha fått rätt även från dem som va-
rit mera kritiska mot mitt skriftliga referat, att den lagen på åtskilliga punkter inte
täcker vad verksamheten och verkligheten sysslar med. Då kan man alltså fråga
sig: Skulle denna utvecklingen kunna ha ägt rum utan någon lagstiftning alls?
Den första reflexionen är naturligtvis, nej det går inte, för något slags system må-
ste man ha. Men samtidigt hör vi av Hans Berggren att OMs hela modell den du-
ger ju på något som det inte finns lagstiftning till. Vi har ingen lagstiftning om
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detta tredjemansavtal som rättsvetenskapen har påstått skulle vara vägledande
för OMs verksamhet. Jag skulle vilja fråga svenskar här om det är någon som kan
ställa sig upp och redogöra för verkan av tredjemansavtal inom svensk rätt. Det
finns alltså inga klara regler. De regler finns utomlands och det är ett vackert tan-
kesystem. Jag lyckönskar OM till att kunna föra framgångsrik verksamhet utan
något som helst lagstöd eller annan egentlig rättskälla. Så kan det naturligtvis gå
och det fungerar utmärkt bra. Det är som Jørgen Kjergaard Madsen sa på slutet,
det är marknaden som ändå löser frågorna. Javisst är det säkert på det sättet,
men där tycker jag juridiken ändå kan någon gång få komma in på sitt rätta ställe,
nämligen inte vara en broms mot marknadens utveckling utan försöka fånga upp
de strömningar och behov som finns. I fall behovet föreligger bör det skrivas en
lagtext som anknyter till marknadens behov istället för att motsträvigt försöka,
precis som sades alldeles i början av Boye Jacobsen, pressa in allt detta i det gam-
la systemet ifrån Korsbækbank och dess aktörer på 1930-talet. Och jag skulle na-
turligtvis väldigt gärna hälsa att det samlades internatmässigt en grupp som det
gjordes på 1930-talet från de nordiska länderna för att verkligen i ett par månader
försöka utarbeta någonting kring den här verksamheten. Jag tror att en sådan
grupp säkerligen skulle kunna ta ett stort steg bort ifrån den gamla gældsbrevslo-
ven och särskilt från svenska förhållanden med sakrättsliga idéer och föreställ-
ningar som är alldeles för bundna till ingrodda, invanda föreställningar. Det är
dags att tänka nytt när det gäller en så pass omfattande marknad som ändå den
papperslösa värdepappersmarknaden utgør.

Debatlederen, justitierådet Hans Gunnar Solerud, Sverige

tackade referenten, korrferenten och andra talare.


