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Handel mellem 2 fondshandlere
VP

Bank 1

BMS22

Etablering af preadvice (med instruct) (TC20002x)

Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)

Preadviceoplysninger til handlet - med (TI20010x)

Etablering af preadvice (med instruct) (TC2002x)

Preadviceoplysninger til handlet - med (TI20010x)

Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)

Makker fundet - handel (I20031x)

Afviklet handel fra en afviklingskørsel (TI20043x)

Status på beholdning efter en afviklingskørsel (TI20003x)

Bogføringsposter fra en afviklingskørsel - kopi (TI20034x)

Side 1

SYSTEMVEJLEDNING - APPENDIKS A

Annullering af handel
mellem 2 fondshandlere
Bank 1

VP

BMS22

Etablering af preadvice (TC20002x)

Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)

Preadviceoplysninger til handlet - med (TI20010x)

Annullering af preadvice (TU20005x)

Statusændring på preadvice (TI20051x)

Statusændring på modparts preadvice (TI20052x)
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Fondshandler annullerer sin INSTRUCT
Bank 1

VP

BMS22

Etablering af preadvice (med instruct) (TC20002x)

Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)

Preadviceoplysninger til handlet - med (TI20010x)

Annullering af preadvice (TU20006x)

Statusændring på preadvice (TI20051x)

Statusændring på modparts preadvice (TI20052x)
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Afviklingsforløb for godkendte handler
Bank 1

VP

BMS22

AFVIKLINGSKØRSEL
Afviklet handel fra en afviklingskørsel (TI20043x)

Status på en beholdning efter en afviklingskørsel (TI20003x)

Bogføringsposter fra en afviklingskørsel – kopi (TI20034x)

Hvis handel er med en storkunde
sendes:
Bogføringsgrundlag – indirekte clearingsdeltager (TI20044x)

Hvis handel er med en privat kunde
sendes:
Bogføringsgrundlag – ikke deltager (TI20005x)
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Afviklingsforløb for handel mellem 2 fondshandlere,
hvor handlen udskydes og afvises
Bank 1

VP

BMS22

AFVIKLINGSKØRSEL
Udskudt f.eks. på grund af manglende
beholdning, penge, instruct eller
udelukkelse af ISIN.
Afvist/udskudt preadvice efter en afviklingskørsel (TI20001x)

Afviklingskørsel som et udskudt preadvice vil indgå i (TI20066x)

Hvis handlen ikke afvikles inden de 2
preadvices udløber (20 dage)
Afvist/udskudt preadvice efter en afviklingskørsel (TI20001x)
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Handel mellem fondshandler og udenlandsk bank
Hvor bank 1 anmelder på vegne af storkunde/udenlandsk bank

Bank 1

VP

BMS22
Etablering af preadvice (med instruct) (TC20002x)

Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)
Preadviceoplysninger til handlet - med (TI20010x)

Storkunde/udenlandsk deltager

Etablering af preadvice (med instruct) (TC20002x)
Preadviceoplysninger til handlet - med (TI20010x)
Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)

Preadviceoplysninger til handlet - for (TI20021x)

Makker fundet - handel (TI20031x)

Forventet bogføringsgrundlag storkunde/indirekte
clearingsdeltager PK (TI20058x)

Afviklet handel fra en afviklingskørsel (TI20043x)

Status på beholdning efter en afviklingskørsel (TI20003x)

Bøgføriingsposter fra en afviklingskørsel-kopi BS (TI20034x)

Bøgføriingsgrundlag indirekte clearingdeltager PK (TI20044x)

Side 6

SYSTEMVEJLEDNING - APPENDIKS A

Fondshandler annullerer handel
med udenlandsk bank

Bank 1

VP

BMS22

Storkunde/udenlandsk deltager

Etablering af preadvice (TC20002x)
Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)
Preadviceoplysninger til handlet - med (TI20010x)
Annullering af preadvice (TU20005x)
Statusændringer på preadvice (TI20051x)

Statusændringer på modparts preadvice (TI20052x)

Side 7

SYSTEMVEJLEDNING - APPENDIKS A

Afviklingsforløb for handel mellem fondshandler og
udenlandsk bank, hvor handlen udskydes og afvises
Bank 1

VP

BMS22

Storkunde/udenlandsk deltager

AFVIKLINGSKØRSEL
Udskudt f.eks. På grund af manglende
beholdning, penge, instruct eller
udelukkelse af ISIN.
Afvist/udskudt preadvice efter en afviklingskørsel (TI20001x)

Ændring til forventet bogføringsgrundlag sturkunde/indirekte clearingsdeltager (kun
hvis handel er med penge) (TI20067x)

Hvis handlen ikke afvises, inden de 2
preadvices udløber (20 dage):

Afvist/udskudt preadvice efter en afviklingskørsel (TI20001x)
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Fondshandler sælger til privat
Den private har VP-konto hos Realkreditinstitut og pengekonto i Bank 1

Bank 1

VP

BMS22
Etablering af preadvice (med instruct) (TC20002x)

Preadviceoplysninger til KI (TI20009x)
Preadviceoplysninger pengefragang til modparts PK (TI20027x)
Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)
Etablering af preadvice (uden instruct) (TC20002x)

Realkreditinstitut

Preadviceoplysninger til KI (TI20009x)
Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)
Preadviceoplysninger til handlet - med (TI20010x)
Makker fundet – handel (TI20031x)

Forventet bogføringsgrundlag - ikke deltager (TI20060x)
Etablering af instruct til preadvice (TU20008x)
Statusændring på preadvice (TI20051x)
Forventet bogføringsgrundlag - ikke deltager (TI20060x)
Instructoplysninger til preadvice-anmelder (TI20024x)
Statusændring på modparts preadvice (TI20052x)
Afviklet handel fra en afviklingskørsel (TI20003x)

Status på beholdning efter en afviklingskørsel (TI20003x)

Bogføringsposter fra en afviklingskørsel - kopi (TI20034x)

Bogføringsgrundlag - ikke deltager (TI20005x)
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Fondshandler annullerer sit salg til privat
Den private har VP-konto hos Realkreditinstitut og pengekonto i Bank 1

VP

Bank 1

BMS22
Etablering af preadvice (TC20002x)

Realkreditinstitut

Preadviceoplysninger til KI (TI20009x)

Preadviceoplysninger pengefragang til modparts PK (TI20027x)

Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)

Annullering af preadvice (TU20005x)

Statusændring på modparts preadvice (TI20052x)

Statusændring på modparts preadvice (TI20052x)

Statusændringer på preadvice (TI20051x)
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Bank 1 annullerer BMS22's salg til privat
VP

Bank 1

BMS22

Makker fundet – handel (TI20031x)

Forventet bogføringsgrundlag - ikke deltager (TI20060x)

Annullering af preadvice (TU20005x)

Forventet bogføringsgrundlag - ikke deltager (TI20060x)

Statusændring på preadvice - Bank 1 (TI20051x)

Statusændring på modparts preadvice - Bank 1 (TI20052x)

Statusændring på preadvice - BMS22 (TI20051x)

Statusændring på modparts preadvice - BMS22 (TI20052x)
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Afviklingsforløb for handel mellem fondshandler og privat,
hvor handlen udskydes
Bank 1

VP

BMS22

AFVIKLINGSKØRSEL

Realkreditinstitut

Udskudt f.eks. På grund af
manglende ISIN:

Afvist/udskudt preadvice efter en afviklingskørsel (TI20001x)

Afviklingskørsel, som et udskudt
preadvice vil indgå i (T120066x)

Ændring til forventet bogføringsgrundlag - ikke deltager(Hvis handel er med penge) (TI20068x)
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Afviklingsforløb for handel mellem fondshandler og privat,
hvor handlen udskydes og afvises
Bank 1

VP

BMS22

AFVIKLINGSKØRSEL

Realkreditinstitut

Udskudt f.eks. På grund
af udelukkelse instruct:

Afvist/udskudt preadvice efter en afviklingskørsel
(TI20001x)

Ændring til forventet bogføringsgrundlag - ikke deltager (hvis handel er med penge) (TI20068x)

Hvis handlen ikke afvikles, inden de 2
preadvices udløber (20 dage):
Afvist/udskudt preadvice efter en
afviklingskørsel (TI20001x)
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Fondshandler køber af privat
Den private har VP-konto hos Realkreditinstitut og pengekonto i Bank 1

Realkreditinstitut

VP

BMS22
Etablering af preadvice (TC20002x)

Preadviceoplysninger til KI (TI20009x)

Bank 1

Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)

Etablering af preadvice med brug af
modparts oplysninger (TC20009x)

Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)

Makker fundet - handel (TI20031x)

Forventet bogføringsgrundlag - ikke deltager (TI20060x)

Preadviceoplysninger til handlet med (TI20010x)

Afviklet handlet fra en afviklingskørsel (TI20043x)

Status på beholdning efter en afviklingskørsel (TI20003x)

Bogføringsposter fra en afviklingskørsel - kopi (TI20034x)

Bogføringsposter - ikke deltager (TI20005x)
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Fondshandler annullerer sit køb af privat
Realkreditinstitut

VP

BMS22
Etablering af preadvice (TC20002x)

Bank 1

Preadviceoplysninger til KI (TI20009x)

Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)

Annullering af preadvice (TU20005x)

Statusændring af preadvice (TI20051x)

Statusændring af modparts preadvice (TI20052x)
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Handel mellem 2 private
Hvor den ene har VP-konto hos Realkreditinstitut og pengekonto hos Bank 1 og
den anden har VP-konto og pengekonto hos bank 2.

Realkreditinstitut

VP

BMS22

Etablering af preadvice (TC20002x)

Preadviceoplysninger til KI (TI20009x)

Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)

Bank 1

Etablering af preadvice med brug af
modparts oplysninger (TC20009x)

Preadviceoplysninger til anmelder (TI20022x)

Preadviceoplysninger pengefradrag til modparts PK (TI20027x)

Makker fundet - handel (TI20031x)

Forventet bogføringsgrundlag - ikke deltager (TI20060x)

Afviklet handlet fra en afviklingskørsel (TI20043x)

Status på beholdning efter en afviklingskørsel (TI20003x)

Bogføringsposter fra en afviklingskørsel - kopi (TI20034x)

Bogføringsposter - ikke deltager (TI20005x)
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Afviklingsforløb for handel mellem 2 private,
hvor handlen udskydes
Realkreditinstitut

VP

BMS22

Bank 1

AFVIKLINGSKØRSEL

Udskudt f.eks. på grund af udelukkelse
af ISIN:

Afvist/udskudt preadvice efter en afviklingskørsel
(TI20001x)

Afviklingskørsel, som et udskudt
preadvice vil indgå i (TI20066x)

Ændring til forventet bogføringsgrundlag – ikke deltager
(hvis handel er med penge) (TI20068x)
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Afviklingsforløb for handel mellem 2 private,
hvor handlen udskydes og afvises
Realkreditinstitut

VP

BMS22

Bank 1

AFVIKLINGSKØRSEL
Udskudt f.eks. På grund af manglende
dækning i penge:
Afvist/udskudt preadvice efter en afviklingskørsel
(TI20001x)
Ændring til forventet bogføringsgrundlag
– ikke deltager (TI20068x)
Hvis handlen ikke afvikles, inden de 2
preadvices udløber (20 dage)
Afvist/udskudt preadvice efter en afviklingskørsel
(TI20001x)
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Afviklingsforløb inkl. CCP dellevering
Bank 1

VP

CCP

AFVIKLINGSKØRSEL
Preadvice ændring – CCP dellevering i en
afviklingskørsel
(TI2001141) information om:
Preadvice A – annulleres
Preadvice B – nyt preadv. M. dækn.
Preadvice C – nyt preadvice u. dækn.
Ændring til forventet bogføringsgrundlag – storkunde/
indirekte clearingsdeltager – CCP dellevering (TI2001151)
Information om:
Preadvice A – annulleres
Preadvice B – nyt preadv. M. dækn.
Preadvice C – nyt preadvice u. dækn.
Preadvice A annulleret pga. manglende beholdning:
Afvist/udskudt preadvice efter en afviklingskørsel
(TI20001x)

Preadvice B afviklet: Afviklet handel fra en
afviklingskørsel (TI20043x)

Preavice B status på beholdning efter en
afviklingskørsel (TI20003x)
Preadvice B bogføringsposter fra en
afviklingskørsel – kopi (TI20034x)
Hvis preadvice B er med storkunde sendes:
Bogføringsgrundlag – indirekte clearingsdeltager
(TI20044x)
Preadvice C udskudt pga. manglende beholdning:
Afvist/udskudt preadvice efter en afviklingskørsel
(TI20001x)

Preadvice C afviklingskørsel som et
udskudt preadvice vil indgå i (TI20066x)
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Bruttohandel – Normal forløb
FH001

VP

FH002

Etablering af bruttopreadvice (TC20004x)

Bruttopreadviceoplysninger til anmelder (TI20028x)

Bruttopreadviceoplysninger til handlet med (TI20030x)

Etablering af bruttopreadvice (TC20004x)

Bruttopreadviceoplysninger til anmelder (TI20028x)

Bruttopreadviceoplysninger til handlet med (TI20030x)

Makker fundet bruttohandel (TI20046x)

Status på beholdning (TI20047x)

Afviklet bruttohandel (TI20002x)

Status på beholdning (TI20047x)

Bogføringspost bruttohandel - kopi (TI20061x)
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Bruttohandel – Manglende penge
FH001

VP

FH002

Etablering af bruttopreadvice (TC20004x)

Bruttopreadviceoplysninger til anmelder (TI20028x)

Bruttopreadviceoplysninger til handlet med (TI20030x)

Etablering af bruttopreadvice (TC20004x)

Bruttopreadviceoplysninger til anmelder (TI20028x)

Bruttopreadviceoplysninger til handlet med (TI20030x)

Makker fundet bruttohandel (TI20046x)

(beholdning reserveres)

Status på beholdning (TI20047x)

Hvis der mangler penge i Nationalbanken eller Den
europæiske Centralbank sker der følgende:
(reservation ophæves)

Status på beholdning (TI20047x)

Statusændring på bruttopreadvice (TI20048x)

Statusændring på modparts bruttopreadvice (TI20059x)

Fortsætter...
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Bruttohandel – Manglende penge (fortsat)
FH001

VP

FH002

Når pengene er til stede i Nationalbanken
eller Den europæiske Centralbank
reinstructes:

Etablering af instruct på bruttopreadvice (TU20015x)

Instructoplysninger til bruttopreadvice anmelder (TI20035x)

Statusændring på modparts bruttopreadvice (TI20059x)

(beholdning reserveres)

Status på beholdning (TI20047x)

Nationalbanken eller Den europæiske
Centralbank siger god for pengene:
Afviklet bruttohandel (TI20002x)

Status på beholdning (TI20047x)

Bogføringspost bruttohandel - kopi (TI20061x)
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Bruttohandel – Manglende beholdning
FH001

Etablering af bruttopreadvice (TC20004x)

VP

FH002

Bruttopreadviceoplysninger til anmelder (TI20028x)
Bruttopreadviceoplysninger til handlet med (TI20030x)
Etablering af bruttopreadvice (TC20004x)
Bruttopreadviceoplysninger til anmelder (TI20028x)
Bruttopreadviceoplysninger til handlet med (TI20030x)
Makker fundet bruttohandlet (TI20046x)
Hvis der ikke er dækning i papirer,
sker der følgende:
Statusændring på bruttopreadvice (TI20048x)
Statusændring på modparts bruttopreadvice (TI20059x)

Når beholdningen er på VP-kontoen,
reinstructes:
Etablering af instruct på bruttopreadvice (TU20015x)
Instructoplysninger til anmelder (TI20035x)
Statusændring på modparts bruttopreadvice (TI20059x)

(beholdning reserveres)

Status på beholdning (TI20047x)

Nationalbanken eller Den europæiske
Centralbank siger god for pengene:
Afviklet bruttohandel (TI20002x)
Status på beholdning (TI20047x)

Bogføringspost bruttohandel - kopi (TI20061x)
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Annullering af bruttopreadvice
FH001

VP

FH002

Etablering af bruttopreadvice (TC20004x)

Bruttopreadviceoplysninger til anmelder (TI20028x)

Bruttopreadviceoplysninger til handlet med (TI20030x)

Annullering af bruttopreadvice (TU20020x)

Statusændring på bruttopreadvice (TI20048x)

Statusændring på modparts bruttopreadvice (TI20059x)

Afvisning af ikke gennemført bruttopreadvice
ved dagens slutning
FH001

VP

FH002

Stausændring på bruttopreadvice (TI20048x) *)

Statusændring på modparts bruttopreadvice (TI20059x) #)

*) TI200481 sendes altid til anmelder
#) TI200591 sendes kun hvis bruttopreadvice ikke har fundet makker
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Overførsel
Filial 1 er anmelder af overførslen og filial 2 er KI

BANK 1
Filial 1

BANK 1
Filial 2

VP

BANK 2

Etablering af overførsel (TC20001x)

Overførselsoplysninger til anmelder (TI20011x)
Afviklet overførsel til anmelder (TI20050x)

Afviklet overførsel KI (TI20016x)
Status på beholdning (TI20047x)

Multi-overførsel
Filial 1 er anmelder af overførslen og filial 2 er KI

BANK 1
Filial 1

BANK 1
Filial 2

VP

BANK 2

Etablering af overførsel (TC20013x)

Overførselsoplysninger til anmelder (TI20011x)#)

Afviklet overførsel til anmelder (TI20050x)#)

Afviklet overførsel KI (TI20016x)*)

Status på beholdning (TI20047x)*)

#) Infoerne TI20011x og TI20050x sendes kun én gang
TI20011x adskiller sig fra en overførsel ved, at ISIN ikke er udfyldt
*) Infoerne TI20016x og TI20047x sendes altid for hver beholdning
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Hovedbogsbevægelse
(Emission)
Real 1

Udst 1

VP

BANK 1

Etablering af hovedbogsbevægelse (TC20003x)

Hovedbogsbevægelsesoplysninger til anmelder (TI20023x)

Afviklet hovedbogsbevægelse til anmelder (TI20049x)

Afviklet hovedbogsbevægelse til udsteder (TI20017x)

Status på hovedbog (TI20004x)

Afviklet hovedbogsbevægelse til KI (TI20012x)

Status på beholdning (TI20047x)
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Etablering af supplerende oplysninger
BANK 1

BANK 2

VP

BANK 3

Etablering af supplerende oplysninger til en tidligere indsendt anmeldelse (TC20014x)

Supplerende oplysninger (TI20014x)

Navnenotering/afnotering
Anmelder

VP

KI

Navnenotering/afnotering af beholdning (TU20011x)
Navnenotering/afnotering foretaget
(TI20032x)
Status på beholdning (TI20047x)

Opdatering af pengetræk
VP

Afgivet af

Angivet til

Opdatering af tilladt pengetræk (TU20012x)

Opdateret tilladt pengetræk (TI20033x)

Ophævelse af kontantforbehold
FH

VP

KI

Ophævelse af kontantforbehold (TU20007x)

Ophævet kontantforbehold (TI20049x)
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Anmodning om beholdningsudtræk
(Online)
Anmelder

VP

Anmodning om beholdningsudtræk - online (TR20017x)
Specifik beholdning på en given værdipapirkonto (TI20038x)

Der dannes én info pr. ISIN

Anmodning om beholdningsudtræk
(Batch)
Anmelder

VP

Anmodning om beholdningstræk - batch (TC20016x)
Oversigt over beholdning på en given
værdipapirkonto efter en afviklingskørsel (TI20041x)

Der dannes én info pr. ISIN

Anmodning om beholdningsudtræk pr. døgnskift
(Batch)
Anmelder

VP

Anmodning om beholdningsudtræk pr. døgnskift - batch (TC20301x)
Oversigt over beholdning på en værdipapirkonto pr. døgnskift (TI20086x)

Der dannes én info pr. ISIN
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Anmodning om ikke afviklede preadvices
(Online)
Anmelder

VP

Anmodning om ikke afviklede preadvice - online (TR20019x)
Oversigt over ikke afviklede preadvices (TI20037x)

Der dannes én info pr. ISIN

Anmodning om ikke afviklede preadvices
(Batch)
Anmelder

VP

Anmodning om ikke afviklede preadvice - batch (TC20018x)
Oversigt over ikke afviklede preadvices efter en afviklingskørsel (TI20042x)

Der dannes én info pr. ISIN

Eksempler på systemmeddelelser
Datacenter

VP
Nyoprettet afviklingskørsel (TI20013x)
Status på afviklingskørsel (TI20007x)
Slettet afviklingskørsel (TI20054x)
Status på udelukkelse af ISIN (TI20015x)
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