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Banker og børsmæglere

Realkreditinstitutter

Danmarks Nationalbank

Aktieudstedere

Institutionelle investorer

Kort om VP Securities – infrastruktur til den finansielle sektor 

• Central Securities Depository (CSD) i Danmark

• Etableret i 1980 

• Afvikler værdipapirer for mere end 5.000 mia. EUR årligt

• 3,0 mio. investordepoter 

• Danmarks største leverandør af investorservice

• Beskæftiger 190 medarbejdere 

• Ejet af stærke aktører på det finansielle marked
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Vi ønsker at sætte ny retning og en ny ambition for VP

• Den nye strategi er en ambitiøs satsning - styrker 
toplinjen og kræver investeringer

• Vi har et solidt udgangspunkt - og vil udnytte
investeringen i T2S

• Vi har fokus på harmonisering og vi følger 
vores kunder ud i Europa

• Vi får en spændende og krævende rejse
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1. Vi vil have mere vækst 
…end de forventede 2% i omsætningen 

2. Vi skal modernisere vores platform, styrke 
kundeoplevelsen og vores kerneforretning
…imens vi eksekverer på vækstinitiativerne

3. Vi skal selv kunne finansiere strategien

4. Vi har en ambition om at eksekvere strategien
på tre år

Vi har bygget strategien på 4 præmisser
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Processen

1. Kørt på seks uger - parallelt med Future Model

2. Ugentlige åbne briefings

3. Baseret på info fra organisationen, kunder og 
analyse af markedet 

4. Godkendt af bestyrelsen



1 Proactive provision of services for existing and new customers and taking commercial risk       2 Reactive provision of services primarily determined by existing clients

Nye 
services

Nye 
kunder

Eksisterende
services

ProfitCost plus
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Scenarie 2
Expanding 
beyond the core

Kommerciel
virksomhed1

Utility2

Scenarie 1
- VP i dag

Scenarie 0
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Scenarie 3
Nordics 
at scale

4 strategiske scenarier

Vi undersøgte 4 scenarier for VP’s nye strategi



5 fokusområder for transformationen

Ledelse
Kommunikation

Opbygning af 
kompetencer

Deleger 
beslutnings-

ansvar 
– agile 

Partnerskaber



Spørgsmål til jer

• Hvad gør I for at klæde beslutningstagere i jeres organisationer på 
til at kunne tage beslutninger om vigtige teknologiske valg?

• Hvordan sikrer I balance mellem prioritering af vedligehold af 
nødvendige kernesystemer ift investering i ny teknologi og 
kompetencer?

• Hvordan arbejder I sammen med partnere ift udvikling af 
teknologien i jeres virksomheder?

• Hvor langt frem i tid ville I planlægge et blueprint?
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Thank you for
your attention

Follow us on LinkedIn

vp.dk
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