
ÅF Pöyrys konvertibelprogram 2020
Avtal och villkor 

Detta häfte behålls av den anställde. 
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Handelsbanken

1. Kreditgivarens namn och konta ifter

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

3. Kreditkostnader

STANDARDISERAD EUROPEISK
KONSUMENTKREDITINFORMATION
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Kreditgivare
Adress

Svenska Handelsbanken AB (publ)

Organisationsnummer 502007 -7 862

10670 Stockholm

Typ av kredit Privatlån med rörlig ränta
Det sammanlagda kreditbeloppet
Pg$g-är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs
till förfogande genom kreditavtalet.

300 000,00 srr
Villkoren för kreditutnyttjandet Krediten utbetalas på det sätt och vid den tidpunkt som banken

och kredittagaren kommer överens om.
Kreditavtalets löptid Kreditt¡d antal är och månader

4år0mån
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa
ska fÖrdelas

Du måste betala följande:

!) 300 000,00 SEK, Förfallodag amortering: l0:e
årligen, Första ñrfallodag: 2024-08-10, Arrtal
amorteringstillfÌillen: I .

Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt:
Vid betalning har banken rätt att avräkna samtliga på krediten
till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan
avräkning sker på kapitalskulden.

Det totala belopp som du ska betala Detta är det lånade
kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med
krediten. 334 958,00 ser
I tillämpliga fall:
Begårda säkerheter
Detta år en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i

samband med kreditavtalet.

Depå,

Kreditränta som gäller för kreditavtalet För närvarande 2,65 o/o, rörlig ränta

Effektiv ränta
Detta år totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av
det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att
hjälpa dig att jämföra oiika erbjudanden.

2,65 %

Den effektiva räntan är kreditkostnaden (ränta, särskilda
avgifter och andra obligatoriska kostnader) angiven som en
årlig ränta beräknad på kreditbeloppet.

Ar det, för att erhålla krediten eller för att
villkoren i marknadsföringen, obligatorisk
- en försäkring som säkrãr t<ieO¡teî, èliei
-_nägon annan kompletterande tjËinst?
Om kostnaderna för dessa tjänsier inte ä
kreditgivaren ska de inte inkluderas i den

erhålla den enligt
att ingå avtal om

r kända av
effektiva räntan.

Nej
Nej

Härtill hÖrande kostnader Uppläggningsavgift 0,00 SEK
Aviseringsavgift 0,00 SEK

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Kreditupplysningsavgift 0,00 SEK
Bankens avgift vid värdering 0,00 SEK
Bankens avgift vid inteckningsärende 0,00 SEK

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband
med kreditavtalet

Banken får ändra räntesatsen i den utsträckning det motiveras
av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader fÖr
banken eller andra kostnadsÖkningar som inte kunde förutses
når krediten låmnades. Banken åger besluta om höjning av
särskild avgift i den mån bankens kostnader Ökat för den
åtgärd avgiften avser att täcka. Banken lämnar meddelande
om ändrade räntor eller avgifter för krediten genom ett särskilt
meddelande till kredittagaren

exem

EXEMPEL
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Kostnader i samband med forsenade betalningar 
Utebfivna betalnlngar kan fa alfvarltga konsekvenser (t.ex. 
tvangsforsaljning) och forsvara m0jltgheterna till att erhalla 
kredit. 

4. Andra viktiga r�ttsliga aspekter

Angerratt Ni har ratt att frantrada kreditavtalet inom 14 
kalenderdagar. 

Fortidsaterbetalning 
Hela eller delar av krediten kan aterbetalas i fortid nar som 
heist 
Sokning i en databas 
Om en kreditansokan avvisas pa grundval av en sokning l en 
databas maste kredftglvaren genast och kostnadsfritt meddela 
dig resultatet av sokningen. Detta galler inte om utlamnandet 
av sadan information ar forbjudet enligt gemenskaps-
lagstiftningen eller strider mot allman ordning ooh sakerhet. 

Ratt att fa ett utkast till ett kredltavtal 
· Du har ratt att pa begaran kostnadsfritt fa en kopia av ett utkast
till ett kreditavtal. Denna bestammelse ar inte tillilmplig om
kreditgjvaren vid tidpunkten tor begaran ar ovilHg att Inga
kreditavtalet med dig,

� Kundens exemplar 
� 

STANDARDISERAD EUROPEISK 

KONSUMENTKREDITINFORMATION 
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Om betalning inte fullgors I tld ska kredittagaren betala 
drojsmalsranta pa det belopp som forfallit till betalning. 
Drojsmalsrantan beraknas som rantesatsen plus fem 
procentenheter eller, nar hela kredften f0rfallit, en 
procentenhet. Dessutom kan tackningskontrollavgift f n 60 kr, 
paminnelseavgift f n 60 kr och forseningsavglft f n 100 kr utga. 
Kredittagaren ska aven ersMa bankens arbete och kostnader 
for att bevaka och driva in bankens fordran och for att ta i 
ansprak tillh0rande sakerheter. 

LJ Ja � Nej 

Kredittagaren har ratt att, nar han sa onskar, hell eller delvis 
utan avgift tosa krediten i fortid. 

Banken kommer att inhamta kreditupplysning i enlighet med 
Kreditupplysningslagen (1973: 1173) 

Ja 
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lnformalionsblad och passandebedomning - december 2018 

Aktier och konvertibler 

For oss ar det viktigt att du har kunskap om de finansiella instrument du ar 

intresserad av. Lika viktigt ar det att du forstar riskerna redan innan du genomfor en 

attar Har kan du lasa mer om aktier och konvertibler. 

Ak1ier 

Aklier i akliebolag ger agaren ratl till andela r av bolaget Gar bolaget med vinst 

lamnar bolaget vanligen utdelning till aktieagarna, oftast i form av pengar. Aktier ger 
ocksa ratt att narvara och rosta pa foretagets bolagsstamma. Aktier kan ha olika 

rostvarde, antal roster pa bolagsstamman, dar aktieslaget A-aktier normal! har hogre 

rostvarde an B-aktier. 

Det /inns ocksa en sarskild typ av aktier som heter preferensaktier. De har normal! 

lagre rostvarde an A- och B-aktier och ger generellt fast utdelning. Preferensaktier 

har normal! ratt till utdelning framfor A- och B-aktier. Villkoren for preferensaktier star 

i bolagsordningen och kan se ut pa manga olika satt Det ar viktigt att du tar del av 

preferensaktiens villkor. 

Det /inns publika och privata aktiebolag och det ar aktier i vissa publika aktiebolag 

som kbps och saljs pa handelsplatser. Handelsplatser kan vara handelsplattformar 

eller reglerade marknader (till exempel borser) och det ar pa dessa aktuella kop- och 

saljkurser normal! noteras. Vissa aktier kan vara svarare att kopa och salja an 

andra, beroende pa till exempel tidpunkt for handel eller utbud och efterfragan. 

Kursen pa aktier paverkas av flera faktorer som bland annal forvantningar pa 

framtida vinster, konjunktur, rantans utveckling, politiska beslut, psykologiska 

faktorer och borskurser i utlandet 

1. Vilka ager ett aktiebolag?

A) De som lanat ut pengar till bolaget

B) De som ager aktier i bolaget

C) Aktiebolag ags av oss alla gemensamt

2. En del aktier handlas pa reglerade marknader, till exempel en bars. Vilket

pastaende stammer om hur aktier handlas? 

A) Du kan alltid salja dina aktier nar du viii.

B) Alla aktier ar lika enkla eller svara att kopa.

C) Om fa eller inga kopare /inns av dina aktier ar det svart eller omojligt att

salja just da.

3. Det kan vara skillnad pa olika typer av aktier i ett och samma aktiebolag.

Vad ar skillnaden mellan A-aktier och B-aktier? (flera svarsalternativ kan

vara ratt)

A) De ger oftast innehavaren olika rostratt pa bolagstamman.

B) A-aktier far alltid hog re utdelning Iran bolaget

C) De kan vara olika svara att kopa och salja.

Om bolag behaver ytterligare kapital kan de till exempel gora nyemission Oftast far 

aktieagarna teckningsratter som antingen kan anvandas for att kopa aktier i 

nyemissionen till en faststalld emissionskurs eller saljas pa handelsplatsen fore 

teckningstidens slut Det ar viktigt att kanna till villkoren for teckningsratter du fatt 

eller kopt I de fiesta fall tecknar Handelsbanken automatiskt nya aktier for de 

teckningsratter som /inns i din depa en viss avstamningsdag. Darfor ar det viktigt att 

bade forsta villkoren och att se till att tillrackliga medel /inns tillgangliga pa 

likvidkontot for att teckna de nya aktierna. 

www.handelsbanken.se 
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Automatisk teckning av teckningsratter galler ej for den som 

• inom angiven tidsgrans svarat om att ej delta i erbjudandet

• har tecknat tillaggsavtal till depa om att aldrig delta i nyemissioner

• innehar onoterade och/eller utlandska teckningsratter. I dessa tva fall maste du

aktivt svara pa erbjudandet till banken om du avser att delta.

Observera att det inte alltid ar gynnsamt att kopa eller att nyttja teckningsratter. 

Onskar du inte delta i en nyemission kan du vanligtvis salja teckningsratterna pa 

borsen under en viss tidsperiod. Om du misslyckas med att salja dina 

teckningsratter och inte viii delta i nyemissionen ar det viktigt att du meddelar delta 

till kontoret inom angiven tid. 

Split och sammanlaggning ar begrepp du som aktieagare kan komma i kontakt med. 

Anledningen till att bolag gor en split kan vara att minska kursen pa aktien till en mer 

attraktiv niva for att oka handeln i aktien pa borsen. Bolaget okar da antalet aktier 

utan att aktiekapitalet andras. Vici en split 21 far du tva aktier per innehavd aktie, 

det viii saga efter spliten har du dubbelt sa manga aktier som fore Omvant kan en 

sammanlaggning, en sa kallad omvand split, av aktier goras till exempel om kursen 

har sjunkit kraftigt 

Konvertibler 

Konvertibler ar rantebarande instrument som ger dig som innehavare rattighet ah 

under en fbrutbestamd tidspenod byta ut konvertibler mot aklier I bolagel fill en i 
forvag bestamd kurs (konverteringskursen) 

Under konvertibelns livslangd far du avkastning i form av ranta i procent pa det 

nominella vardet (ursprungliga vardet). Rantan ar vanligen hogre an utdelningen i 

bolagets aktier. 

Konvertibeln ger till skillnad Iran aktier ingen rostratt pa bolagstamman. Kop- och 

saljkursen uttrycks i procent av det nominella vardet pa konvertibeln. Kursen 

paverkas bland annal av den underliggande aktiens (den aktie som konvertibeln ar 

baserad pa) kurs och av marknadsrantan. 

4. Till skillnad fr.in aktier ger konvertibler dig ingen rostratt pa

bolagsstamman. Vilket av foljande pastaende stammer inte om 

konvertibler? 

A) De ger dig en lbpande ranta.

B) De ger innehavaren rattighet, men inte skyldighet, att vid en period byta 

konvertibler mot aktier. 

C) Kursen for konvertibler paverkas inte av marknadsrantan.

Handelsplatser 

Handelsplatsens huvuduppgrft .ar all erbjuda en saker, transparent och effektiv plats 

for handel med aktier och konvertibler. Exempel pa handelsplatser 

Reglerade marknader 

For aktier och konvertibler som hand las pa reglerade marknader stalls hoga krav 

gallande storlek pa bolaget, verksamhetshistoria, agarspridning och offentlig 

redovisning. Exempel pa en reglerad marknad i Sverige ar Nasdaq OMX 

(Stockholmsborsen). 

Handelsbanken 
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Handelsplattformar 

For aktier och konvertibler som handlas pa handelsplattformar (MTF, Multilateral 

Trading Facility) stalls inte lika hoga krav, till exempel gallande informationsgivning 

och verksamhetshistoria, som pa aktier och konvertibler pa reglerade marknader. 

Handelsplattformar tillhandahalls av en bors eller av elt vardepappersinstitut. 

Exempel pa handelsplattformar i Sverige ar NGM Nordic MTF, Spotlight Stock 

Market (tidigare Aktietorget) och Nasdaq First North. 

Systematisk internhandlare 

En systematisk internhandlare (SI) ar elt vardepappersinstitut som lopande och i 

vasentlig omfaltning handlar for egen rakning nar det utfor kundorder utanfor en 

reglerad marknad eller handelsplattform. Bade aktier och konvertibler kan handlas 

pa en SI. 

Risk 

Begreppet risk innebllr i investeringssammanhang sannolikhelen for al! det 

investerade kapitalet kommer alt minska i varde. Storre risklagande medl0r ofta 

storre mojligheter till hog avkastning men okar samtidigt risken att forlora pengar. 

En likviditetsrisk /inns da det under vissa perioder kan det vara svart eller omojligt att 

salja en aktie eller konvertibel. Det kan till exempel intra/fa nar det /inns fa kopare pa 

marknaden eller da handeln pa handelsplatsen slangs eller alaggs restriktioner. 

Aven tekniska tel kan forsvara din mojlighet alt salja. 

Det /inns alltid risk alt du kan forlora hela dilt placerade kapital eller att du inte kan 

salja det finansiella instrument du innehar. 

• Ju hogre risk, desto storre kursrorelser kan du forvanta dig.

• Ju lagre risk, desto mindre kursrorelser kan du forvanta dig.

Aktier 

Risken varierar mellan olika bolags aktier. Du kan minska risken genom alt placera i 

flera olika bolag och branscher for alt pa sa salt bolagens sammanlagda 

kursrorelser alt jamnas ut Pa kort sikt kan aktiekurser variera kraftigt De pengar 

som placeras i aktier kan bade oka och minska i varde och det ar inte sakert alt du 

far tillbaka det placerade beloppet. Skulle elt aktiebolag ga i konkurs kan du forlora 

alla de pengar du placerat i bolaget. Som innehavare av preferensaktier har du 

normal! storre chans att fa tillbaka pengar vid en konkurs an innehavare av A- och 

B-aktier, eftersom preferensaktier vid en konkurs har foretrade till tillgangar framfor

andra aktieslag (som A- och B-aktier).

Placerar du i aktier som noteras i utlandsk valuta tar du aven en valutarisk. 

Placeringen kan oka eller minska i varde pa grund av valutakursforandringar. 

5. Risken varierar mellan olika bolags aktier. Vilka tva pastaenden stammer

om risken med aktier?

A) Risken med aktier kan vanligtvis inte minskas genom att du placerar i

olika bolag och branscher.

B) Vici konkurs ar du som aktieagare inte garanterad alt fa tillbaka dina

placerade pengar.

C) Valutakursforandringar kan gora alt vardet pa dina utlandska aktier okar

eller minskar.

www.handelsbanken.se 

2 (2) 

Konvertibler 

Konvertibler har oftast lagre risk an aktier eftersom du far tillbaka det nominella 

beloppet pa forfallodagen om konvertering inte gjorts Delta ar dock under 

forutsaltning att bolaget inte har ekonomiska problem och darfor inte kan betala 

tillbaka sin skuld. Skulle det intra/fa kan du forlora hela eller delar av det placerade 

beloppet Vici en konkurs har konvertibelagarna oftast foretrade framfor aktieagarna 

men efter bolagets alt ovriga skulder ar betalda. 

Kursen pa konvertibler paverkas av flera faktorer som till exempel det all manna 

rantelaget samt bolagets stallning och ekonomi. De pengar som placeras i 

konvertibler kan bade oka och minska i varde om du valjer att salja under loptiden. 

Placerar du i konvertibler som noteras i utlandsk valuta tar du aven en valutarisk. 

Placeringen kan oka eller minska i varde pa grund av valutakursforandringar. 

Olika konvertibler har olika villkor sa det ar viktigt att du tar del av de olika villkoren 

in nan du gor din placering. 

6. Konvertibler noterade i utlandsk valuta innebar en valutarisk. Vilka

ytterligare pastaenden beskriver risken med konvertibler? (flera

svarsalternativ kan vara ratt) 

A) De har generellt lagre risk an aktier.

B) Alla konvertibler har samma villkor sa villkoren ar inget du behaver ta

del av.

C) Vici konkurs ar du som innehavare av en konvertibel inte garanterad alt

fa tillbaka dina placerade pengar.

7. Hur jag tanker kring mina kommande placeringar

Placeringar i finansiella instrument kan goras av flera anledningar och fylla flera

syften och behov

• Som enskild place ring dar det ar viktigt att det finansiella instrumentets risk

overensstammer med min riskvilja.

• Som en del av mina totala placeringar dar hansyn tas till min samlade

ekonomi och den enskilda placeringen kan fylla en funktion trots en hogre

risk an min riskvilja.

• I syfte att hantera risken pa elt specifikt omrade dar det finansiella

instrumentet da utgor riskhantering snarare an placering.

D For mig som kund stammer en eller flera av ovanstaende anledningar in pa 

mina placeringar. Jag ar aven medveten om alt risken med enskilda 

instrument kan avvika Iran min riskvilja, men anda gora att mina totala 

placeringar ar i linje med mina syften och behov. 

Handelsbanken 
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lnformationsblad och passandebedomning - december 2018 

Facit - Aktier och konvertibler 

Aktier 

1. Vilka ager ett aktiebolag? 

A) De som lanat ut pengar till bolaget.

@ De som ager aktier i bolaget.
C) Aktiebolag ags av oss alla gemensamt.

2. En del aktier handlas pa reglerade marknader, till exempel en bars. Vilket
pastaende stammer om hur aktier handlas?

A) Du kan alltid salja dina aktier nar du viii.
B) Alla aktier ar lika enkla eller svara alt kopa.

@ Om fa eller inga kopare /inns av dina aktier ar det svart eller omojligt alt
salja just da. 

3. Det kan vara skillnad pa olika typer av aktier i ett och samma aktiebolag.
Vad ar skillnaden mellan A-aktier och B-aktier? (flera svarsalternativ kan 
vara ratt) 

® 
BJ 

De ger oftast innehavaren olika rostralt pa bola_gstamman.
A-aktler far alltid hog re utdelning fran bolaget.
De kar, vara olika svara alt kopa ooh salja. 

Konvertibler 

4. Till skillnad fran aktier ger konvertibler dig ingen rostratt pa
bolagsstamman. Vilket av foljande pastaende stammer inte om
konvertibler? 

A) De ger dig en lbpande ranta.
B) De ger innehavaren raltighet, men inte skyldighet, alt vid en period byta

konvertibler mot aktier.

@ Kursen for konvertibler paverkas inte av marknadsrantan. 

www.handelsbanken.se 

Risk 

5. Risken varierar mellan olika bolags aktier. Vilka tva pastaenden stammer
om risken med aktier?

A) Risken med aktier kan vanligtvis inte minskas genom alt du placerar i
olika bolag och branscher.

@ Vici konkurs ar du som aktieagare inte garanterad alt fa tillbaka dina 
placerade pengar. 

@ Valutakursforandringar kan gora alt vardet pa dina utlandska aktier okar 
eller minskar. 

6. Konvertibler noterade i utlandsk valuta innebar en valutarisk. Vilka
ytterligare pastaenden beskriver risken med konvertibler? (flera
svarsalternativ kan vara ratt)

@ De har generellt lagre risk an aktier.
B) Alla konvertibler har samma villkor sa villkoren ar inget du behaver ta

del av.

@ Vici konkurs ar du som innehavare av en konvertibel inte garanterad alt 
fa tillbaka dina placerade pengar. 

7. Hur jag tanker kring mina kommande placeringar

Placeringar i finansiella instrument kan goras av flera anledningar och fylla flera
syften och behov

• Som enskild place ring dar det ar viktigt alt det finansiella instrumentets risk
overensstammer med min riskvilja.

• Som en del av mina totala placeringar dar hansyn las till min samlade
ekonomi och den enskilda placeringen kan fylla en funktion trots en hogre
risk an min riskvilja.

• I syfte alt hantera risken pa elt specifikt omrade dar det finansiella
instrumentet da utgor riskhantering snarare an placering.

['.><:] For mig som kund stammer en eller flera av ovanstaende anledningar in pa
mina placeringar. Jag ar aven medveten om alt risken med enskilda 
instrument kan avvika Iran min riskvilja, men anda gora alt mina totala 
placeringar ar i linje med mina syften och behov. 

Handelsbanken 
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Avgifter och skatter 

Avtal - Handel med finansiella 
instrument och valuta 
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For handel och ovriga tjanster i enlighet med dessa villkor uttas avgifter och courtage enligt av banken vid var tid tillampade prislistor. 

Uppgift om aktuella priser och avgifter samt hur dessa betalas av kunden firms pa bankens kontor eller hemsida www.handelsbanken.se i 

anslutning till information om respektive produkt/tjanst. Detta galler aven information om ersattningar som banken ger eller tar emot fran 

tredje part. Information om avgifter for aktuell tjanst och ersattningar till tredje part lamnas innan transaktion i produkt genomfors eller tjanst 

tas i ansprak. Se aven avsnittet Information till kund som handlar med finansiella instrument. Kunden godkanner harmed att tillaggsavgifter 

aven kan utga enligt foljande. For handel, clearing eller forvar av utlandska finansiella instrument och for clearing av svenska finansiella 

instrument debiteras sarskilda avgifter. For overforing av finansiella instrument till annat institut och for konvertering av finansiella instrument 

kan sarskild avgift komma att debiteras. Avgift utgar ocksa for annullering av order och/eller makulering av avslut av banken eller 

marknadsplatsen i samband med otillaten orderlaggning eller handel. Banken kan aven komma att pafora kunden andra kostnader som banken 

debiteras av annan i samband med kundens handel, clearing eller forvar av finansiella instrument. 

Kunden ska svara for sadana eventuella skatter och andra avgifter som ska betalas enligt svensk eller utlandsk lag, svensk/utlandsk 

myndighetsforeskrift eller beslut, mellanstatligt avtal eller bankens avtal med svensk/utlandsk myndighet med anledning av uppdrag som 

banken utfor for kundens rakning enligt detta Avtal. Vid utforande av uppdrag avseende fondandelar som inte handlas pa en handelsplats 

galler i stallet de avgifter och skatter som framgar av fondens faktablad (eller motsvarande). Banken tar inte ut nagra avgifter vid flytt av 

fondandelar. Det kan forekomma att det institut som fonder flyttas fran tar ut en avgift for flytten. 

Betalning och leverans 
Finansiella instrument, valuta eller likvida medel som banken i samband med utforande av uppdrag har mottagit for kundens rakning for 

vidarebefordran till kunden ( ell er den som kunden anvisat) ska levereras ell er betalas enligt kundens instruktioner nar denne har uppfyllt sitt 

atagande att leverera eller betala med anledning av uppdraget i fraga. Banken har dock ratt att halla inne de finansiella instrumenten, valutan 

respektive likvida medlen om banken har forfallen fordran pa kunden, t ex i anledning av annat uppdrag som banken utfort for kundens 

rakning. Om banken av mis stag till kunden ( ell er den som kunden anvisat) skulle leverera finansiella instrument respektive valuta ell er betala 

likvida medel respektive valuta, som ratteligen inte skulle ha tillkommit denne, ska kunden se till att de finansiella instrumenten, valutan eller 

likvida medlen i fraga utan drojsmal levereras tillbaka till banken. 

Avrakning av forpliktelser 
For den handelse nagon av partema skulle forsattas i konkurs eller foretagsrekonstruktion skulle beslutas for part, enligt vid var tid gallande 

lag, ska samtliga utestaende forpliktelser med anledning av handel med finansiella instrument och valuta mellan partema avraknas mot 

varandra genom slutavrakning per den dag sadan handelse intraffar. Vad som efter sadan slutavrakning tillkommer ena parten ar omedelbart 

forfallet till betalning. 

Skatterattslig hemvist 
Kunden ska sjalv forvissa sig om sin skatterattsliga hemvist. For juridisk person avses normalt det land dar den juridiska personen ar 

registrerad eller dar foretaget/styrelsen har sitt sate. For fysisk person ar det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet pa grund av 

huvudsaklig vistelse, bosattning eller liknande omstandighet. For juridisk person avses normalt det land dar den juridiska personen ar 

registrerad eller dar foretaget/styrelsen har sitt sate. 

Forsakran 
Kunden forsakrar att har larnnade uppgifter av betydelse for beskattning, rapportering, meddelanden, tillampning av detta avtal och lagregler 

om uppgiftsskyldighet m m  ar riktiga och forbinder sig att utan drojsmiil till banken skriftligen anmala forandringar i detta avseende, t ex vid 

flyttning utomlands, andring av namn, adress, telefonnummer, medborgarskap, skattehemvist och uppgiven e-post. Det aligger kunden att pa 

begaran av banken lamna den information, inkluderande skriftliga handllingar, som banken bedomer vara nodvandig for att fullgora de 

skyldigheter som aligger banken enligt detta avtal, tillamplig EU-forordning, lag, foreskrifter, allmanna rattsprinciper eller regelverk hos 

utforandeplats, vardepapperscentral eller central motpart (CCP) (eller motsvarande utanfor EU). 

Pantsattning 
Till sakerhet for samtliga kundens nuvarande och blivande forpliktelser gentemot banken i samband med uppdrag enligt detta Avtal eller 

annars uppkomna i samband med kundens transaktioner med finansiella instrument pantsatter kunden harmed till banken <leis samtliga 

finansiella instrument som vid var tid disponeras av banken i samband med uppdraget, <leis samtliga kundens finansiella instrument som 

annars for kundens rakning overforts eller overlamnats till eller forvarvats genom banken samt <leis kundens fordringar som ar hanforliga till 

uppdrag enligt detta Avtal. For kontrakt om avista, option och termin i valuta galler dessutom vad som anges i Allmanna villkor for kontrakt 

om avista, option och termin i valuta, punkt 7. 

Reklamation och havning 
Kunden ska bevaka att avrakningsnota eller motsvarande redovisning erhalls samt granska denna. Kunden ska omgaende underratta banken 

om eventuella fel eller brister som framgar av avrakningsnota, att avralrningsnota eller motsvarande redovisning uteblivit eller eventuella 

ovriga fel eller brister vid uppdragets utforande (reklamation). Om kunden viii hava ett utfort kop- eller saljuppdrag ska sadan begaran 

framforas uttryckligen till banken i samband med att banken underrattas om felet eller bristen. For utfort kommissionsuppdrag lamnat av en 

konsument i egenskap av icke-professionell kund galler dock att begaran om havning far framforas till banken utan drojsmal och att begaran 

om annat pris far framforas till banken inom skalig tid efter det att kunden insag ell er horde ha insett de omstandigheter som legat till grund 

for aktuell begaran. Om reklamation eller begaran om havning, annat pris eller annan atgard inte lamnas inom tid som anges ovan forlorar 

kunden ratten att begara ersattning, hava uppdraget eller krava andra atgarder fran bankens sida. Betraffande kontrakt om avista, option och 

termin i valuta galler harutover vad som anges i Allmanna villkor for kontrakt om avista, option och termin i valuta, punktema 2, 13 och 14. 

Kundens exemplar 
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Vid utforande och/eller vidarebefordran av order pa kundens initiativ avseende sadana okomplicerade instrument som anges i 9 kap. 25 § 
lagen (2007:528) om vardepappersmarknaden (i <less lydelse fran den 3 januari 2018) kommer banken regelmassigt inte bedoma om kunden 
har nodvandiga kunskaper eller erfarenheter for att bedoma om den aktuella tjansten eller det finansiella instrumentet passar kunden. 

Villkorsandring 
Andringar av Avtalet, eller hojning av bankens avgifter (enligt avtalet och vid var tid gallande prislista) ska ha verkan gentemot kunden tva 
manader efter det att kunden enligt nedan under rubriken Meddelanden ska anses ha mottagit meddelandet. Om kunden inte godtar andringen 
har kunden ratt att inom namnda tid saga upp Avtalet till upphorande. Andring av kundens kategorisering tillkannages pa satt och inom tid 
som banken bestammer och har darefter verkan gentemot kunden. Betraffande andring av bankens riktlinjer for utforande av order och 
orderhantering, galler vad som anges i riktlinjema. 

Uppsagning 
Banken kan uppsaga Avtalet enligt dessa allmanna villkor per brev till upphorande tva manader efter det att kunden enligt nedan under 
rubriken Meddelanden ska anses ha fatt meddelandet. 

Kunden kan saga upp avtalet pa de satt som framgar nedan under rubriken Meddelanden ( d v s per brev ell er muntligen vid besok pa kontor) 
(samt via e-post efter sarskild overenskommelse) till upphorande en manad efter det banken enligt samma punkt ska anses ha fatt meddelandet. 

Vid Avtalets upphorande ska partema genast reglera samtliga sina forpliktelser enligt dessa bestammelser. Avtalet galler dock i tillampliga 
delar till <less part fullgjort samtliga sina ataganden gentemot motparten. Vidare far envar av banken och kunden saga upp annu inte utfort 
uppdrag enligt dessa bestammelser avseende visst finansiellt instrument enligt samma villkor som nu angetts. 

Oavsett vad som sagts i foregaende stycke far part saga upp Avtalet med omedelbar verkan om motparten vasentligen brutit mot Avtalet. 
Harvid ska varje avtalsbrott dar rattelse trots anmaning inte snarast moj ligt vidtagits, anses som ett vasentligt avtalsbrott. Banken far aven saga 
upp Avtalet med omedelbar verkan vid forandringar betraffande kundens skatterattsliga hemvist som medfor att banken inte langre kan 
fullgora sin skyldighet att for kundens rakning vidta atgarder betraffancle skatt eller att fullgorandet av sadan skyldighet avsevart forsvaras. 
Betraffande kontrakt om avista, option och termin i valuta galler harutover vad som anges i Allmanna villkor for kontrakt om avista, option 
och termin i valuta, punkt 14. 

Meddelanden 

Meddelande fran banken 

Banken larnnar meddelanden till kunden med rekommenderat brev ell er vanligt brev till kundens folkbokforingsadress ( ell er motsvarande) 
eller, om detta inte ar mojligt, till den adress som anges i Avtalet. Kunden och banken kan aven komma overens om att meddelanden ska 
skickas till en annan adress. 

Banken har aven ratt att lamna meddelande till kunden via bankens intemettjansl, p/i bankeos hcmsida www.hanclelsbunkco.sc, ell er via c-posl 
till av kunden i Avtalet angiven e-post adress eller annan e-post adress ellcr via !lDnan elcktmnisk kommunikation som kunden mcddclat 
banken, nar banken bedomer att sadan kommunikation ar lamplig. Kunden samtycker till all banken !amnar meddelande elektroniskt pa clet 
satt som anges i stycket ovan. Om kunden vill ha meddelande pa nagot annal att kan kunden meddela banken det. 

Meddelande som skickats av banken med rekommenderat brev eller vanligt brev ska kunden anses ha fatt senast femte bankdagen efter 
avsandandet, om brevet sants till den adress som kunden uppgivit. 

Meddelande genom bankens intemettjanst, e-post eller annan elektronisk kommunikation ska kunden anses ha fatt vid avsandandet om det 
sants till av kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om kunden far ett sadant meddelande vid en tidpunkt som inte ar bankens 
normala kontorstid ska kunden anses ha fatt meddelandet vid borjan av pafoljande bankdag. 

Meddelande till banken 

Kunden kan lamna meddelande till banken genom att besoka nagot av bankens kontor eller genom att skicka brev. Meddelande fran kunden 
till Banken ska stallas till det kontor som anges i Avtalet eller avrakningsnota/motsvarande redovisning, savida banken inte begart svar till 
annan adress. Kunden kan endast lamna meddelande till banken via e-post efter sarskild overenskommelse med banken. 

Meddelande fran kunden ska banken anses ha fatt den bankdag meddelandet kommit fram till nyssnamnda kontor eller adress. Aven i annat 
fall ska banken anses ha fatt meddelandet fran kunden om kunden kan visa att meddelandet skickats pa ett andamalsenligt satt. I sadant fall ska 
banken anses ha fatt meddelandet den bankdag kunden kan visa att Banken horde fatt det. 

For meddelande avseende reklamation och havning med anleclning av kommissionsuppdrag som konsument lamnat i egenskap av icke
professionell kund galler att meddelandet kan goras gallande om kunden kan visa att det skickats pa ett andamalsenligt satt, aven om det 
forsenats, forvanskats eller inte kommit fram. Kunden ska dock, om denne har anledning att anta att banken inte fatt meddelandet eller det 
forvanskats, skicka om meddelandet till banken. 

Ansvarsbegransningar 
Banken ar inte ansvarig for skada som beror av svenskt eller utlandskt lagbud, svensk eller utlandsk myndighetsatgard, krigshandelse, 
naturkatastrof, driftavbrott eller andra stomingar i datorsystem eller teleforbindelse som anvands vid utforande av viss tjanst eller annan 
osedvanlig eller oforutsebar omstandighet som banken inte har nagot inflytande over och vars konsekvenser hade varit omojliga for banken att 
avvarja trots alla anstrangningar. 

Forbehallet i fraga om strejk, blockad, bojkott och lockout galler aven om banken sjalv ar foremal for eller vidtar sadan konfliktatgard. 

Kundens exemplar 
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Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersattas av banken, om banken varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte for indirekt skada. 
Denna begransning galler dock inte om den indirekta skadan har orsakats av grov vardsloshet. Begransningen galler inte heller vid uppdrag 
som lamnats av konsument om den indirekta skadan orsakats av bankens vardsloshet. 

Banken ansvarar inte for skada som fororsakats av - svensk eller utlandsk - utforandeplats, depaforande tredjepart, vardepapperscentral, central 
motpart (CCP), eller andra som tillhandahaller motsvarande tjanster, och inte heller av depabank eller annan uppdragstagare som banken med 
tillborlig omsorg anlitat eller som anvisats av kunden. Detsamma galler skada som orsakats av att ovan namnda organisationer eller 
uppdragstagare blivit insolventa. Banken ansvarar inte heller for skada som uppkommer for kunden eller annan med anledning av 
forfogandeinskrankning som kan komma att tillampas mot banken betraffande finansiella instrument. 

Finns hinder for banken att helt eller delvis utfora kop- eller saljuppdrag avseende finansiella instrument, eller att annars verkstalla atgard 
enligt dessa bestammelser, pa grund av omstandighet som anges i forsta eller andra stycket, far atgarden skjutas upp till <less hindret har 
upphort. Om banken till foljd av sadan omstandighet ar forhindrad att verkstalla eller ta emot betalning, ska varken banken eller kunden vara 
skyldig att betala drojsmalsranta. 

Vad ovan sagts gall er i den man inte annat foljer av lagen (1998: 1479) om kontoforing av finansiella instrument. 

lnvesterarskydd och insattningsgaranti 
Enligt lagen (1999: 158) om investerarskydd har kunden, om denne i handelse av bankens konkurs inte skulle fa ut sina finansiella instrument 
hos banken, ratt till sarskild ersattning med det belopp som foreskrivs i lagen. Beloppet uppgar per den 1 juli 2009 till hogst 250 000 kr. 
Namnda ersattning kan aven innefatta medel som banken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som viii ha ersattning ska senast ett ar 
fran dagen for konkursbeslutet framstalla sitt krav till Riksgalden, som efter provning betalar ut ersattning. 

Varje kund har ratt till ersattning for sin sammanlagda kontobehallning i banken med ett belopp som motsvarar hogst 950 000 kronor . 
Riksgalden betalar ut ersattningen inom 7 arbetsdagar fran den dag banken forsattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin 
ska trada in. 

Utover detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa forutsattningar fa ersattning for vissa insattningar som hanfors till sarskilt angivna 
handelser, t.ex. forsaljning av privatbostad, avgangsvederlag och forsakringsersattning, med hogst 5 miljoner kronor. En langre tid for 
utbetalning kan da aktualiseras. 

Foljande kontohavare, eller utlandska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte fa ersattning fran garantin: banker, 
kreditmarknadsforetag, vardepappersbolag, forsakringsforetag, aterforsakringsforetag, understodsforeningar, finansiella institut enligt lagen 
om bank- och finansieringsrorelse, vardepappersfonder eller altemativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga 
myndigheter. 

Faktablad 

Enhgt forordningen (EU) nr 1286/20.14 om faktablad for paketerade och forsakringsbaserade investeringsprodukter for icke-professionella 
investerare (''Priip-produkter'') ska banken ko tnadsfritt tillhandahalla faktablad till icke-professionella kunder i syfte att gora det mojligt for 
dessa kunder att forsta ocl1 jamfora Priip-procluklemas viktigaste egenskaper och risker. Faktablad kommer att tillhandahallas pa bankens 
bemsicfa ww, .handelsbanken.sc eller via kuudens intemelljanst . Kuoden samtycker till att faktablad tillhandahalls pa detta satt Kunden kan 
koslnadsfritt erhalla faktablad utskrivet pa papper genom a!t kontakta bankens kontor. 

Om en icke-professionell kund kontaktar banken pa eget initiativ for att genomfora en transaktion i en Priip-produkt via teknik for 
distanskommunikation kan banken sakna mojlighet att tillhandahalla faktablad innan transaktionen genomfors. Faktabladet kommer da att 
tillhandahallas utan onodigt drojsmal efter genomforandet av transaktionen. Kunden kan alltid skjuta upp genomforandet av transaktioner till 
<less att faktabladet har mottagits. I det fall kunden valjer att genomforn transaktionen utan att faktabladet forst har erhallits, samtycker kunden 
till att erhalla faktabladet efter det att transaktionen genomforts. 

EMIR 
Under EMIR foijer elt antal skyldigheter med din motpartskategorjseri.ng, tex. clearing kyldighet och skyldighel art vidta ri kminimerande 
algiirder. l)ct i.ir vikligt art du uppmiirksammar dcssa n::glcr. 
Mer infonnation fom pa banke11s hemsida w,...,w.handclsbankcn.sc/sv.'foretag/pJacera/placeringsfollllcr/vardcpa1_wer/regelverk/emir-foretag 

Enligt EMIR ska dessutom var och en av partema avseende ert derivatkontrakt rapportera uppgifter om ingiiendet av kontraktet, och varje 
andring eller avslutande av kontraktet, till ett transaktionsregister. Alla derivatkontrakt ska rapporteras, oavsett om de clearas eller inte. En part 
kan delegera rapporteringen av sitt led av transaktionen till den andra parten eller till en tredje part, men ansvaret for rapporteringen Jigger 
kvar pa parten sjalv. Tillsynsmyndigheten kan bland annat besluta att en sarskild avgift ska tas ut av den som asidosatter sin 
rapporteringsskyldighet enligt ovan. 

Nar banken ingar, andrar eller avslutar ett derivatkontrakt som ska rapporteras till ett transaktionsregister enligt EMIR kommer banken att gora 
sadan rapportering for egen de! och for de kunder som meddelat banken att man onskar denna tjanst. Derivatkontraktet kommer att 
rapporteras till det transaktionsregister som banken bestarnmer. De kunder for vilka banken skoter rapporteringen ar skyldiga att till banken 
lamna sadana uppgifter som kravs for rapporteringen, inklusive ett sa kallat giltigt LEI-nummer (Legal Entity Identifier). Kunden kan pa 
begaran fa uppgift fran banken om vad som rapporterats till transaktionsregistret for kundens rakning. Kunden kan i vissa fall aven fa tillgang 
till dessa uppgifter direkt fran transaktionsregistret. Kunden ansvarar fcir att korrekta uppgifter lamnas och rapporteras. Banken tar inget ansvar 
i detta avseende. Banken far, med iakttagande av normal aktsamhet, uppdra at tredje part att helt eller delvis utfora rapportering for kundens 
rakning. For ovan beskrivna rapporteringstjanst far banken ta ut en avgift enligt vid var tid gallande prislista. 
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Banken kan, till foljd av svensk/utlandsk lag, svensk/utlandsk myndighets foreskrift eller beslut och/eller bankens avtal med svensk/utlandsk 

myndighet, handelsregler ell er avtal/villkor for visst finansiellt instrum<�nt, vara sky I dig att till annan lamna uppgift om kundens forhallanden. 

Det aligger kunden att pa begaran av banken tillhandahalla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som banken bedomer vara 

nodvandig for att fullgora sadan skyldighet. 

Information om behandling av personuppgift1er 

Personuppgiftsansvarig m m 
Svenska Handelsbanken AB (pub!) (nedan "banken") ar ansvarig (personuppgiftsansvarig) for behandlingen av de personuppgifter som du 

larnnar i samband med denna tjanst eller som i ovrigt registreras i samband med tjansten. 

Det som sags nedan om dig galler ocksa i forekommande fall den som iir borgensman eller pantsattare, ombud, god man eller forvaltare for 

dig. 

Andamal och rattslig grund 

Uppfylla villkoren i vart avtal 
Det grundlaggande andamalet med bankens behandling av personuppgifter i samband med denna tjanst och den rattsliga grunden for det ar att 

samla in och kontrollera personuppgiftema infor ett beslut om att tillhandahalla tjansten till dig och att uppfylla villkoren i vart avtal. 

Fblja lagar och regler 
Behandling av personuppgifter sker ocksa for att banken ska kunna uppfylla sina forpliktelser enligt lag eller myndighets beslut. Exempel pa 

sadan behandling ar bankens behandling av personuppgifter for att uppfylla krav enligt bokforingslagen, lagen om penningtvatt och i samband 

med rapportering till myndigheter sasom Skatteverket, Polismyndighet,�n och Kronofogden. 

Analys- och marknadsfbringsunderlag m m 
Personuppgifter behandlas for marknads- och kundanalyser som utgor underlag for marknadsforing, metod- och affarsutveckling samt 

riskhantering. Med riskhantering avses aven behandling av uppgifter om kredittagare och krediter for kvalitetsbedomning av krediter for 

kapitaltackningsandamal. Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag for finansiell radgivning. 

Personuppgiftema kan komma att anvandas for direkt marknadsforing om du inte har begart sparr mot det (s k direktreklamsparr). 

I den man bankens atgarder inte utfors for att uppfylla villkor i avtal ell er krav i lag eller fran myndighet ar den rattsliga grunden for 

behandlingen normalt att det ar ett berattigat intresse for banken enligt gallande lagstiftning. 

Hur lange sparar vi personuppgifter 
Vi sparar personuppgifter sa lange det ar nodvandigt for att vi ska kunna uppfylla villkoren i vart avtal om tjansten och i ovrigt enligt vad som 

foljer av lag eller myndighets beslut. 

Dina rattigheter 
Du har bland annat ratt att fa information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken och att begara rattelse av felaktig eller 

ofullstandig uppgift. 

Mer information 
Utforlig information om bankens behandling av personuppgifter och dina rattigheter i samband med sadan behandling m m  finns pa www. 

handelsbanken.se. 

Om du har fragor 
Om du har fragor eller synpunkter kring hur banken behandlar dina personuppgifter ar du valkommen att kontakta ditt bankkontor eller 

bankens dataskyddsombud pa dpo@handelsbanken.se eller skriva till foljande adress. 

Handelsbanken 

Dataskyddsombud 

106 70 Stockholm 

Du har ocksa alltid ratt att kontakta bankens klagomalsansvarige eller Datainspektionen for eventuella klagomal rorande behandling av 

personuppgifter. 

Legal entity identifier 
Kund som ar juridisk person eller driver naringsverksamhet atar sig att inforskaffa och halla uppdaterad ett sarskilt identifieringsnurnmer s.k. 

LEI. Denne forklarar sig ocksa inforstadd med att ett aktivt LEI ar en forutsattning for att banken ska vara skyldig att utfora sina skyldigheter 

enligt avtalet och for att depainnehavaren ska kunna iansprakta sina rattigheter under eller i samband med avtalet. 

Kunden befullmaktigar banken att for kundens rakning inforskaffa ell er uppdatera LEI. Banken har dock ingen skyldighet att for kundens 

rakning inforskaffa eller uppdatera LEI. Kunden ska ersatta banken for de kostnader som banken adrar sig i samband harmed. 

Tillamplig lag och tvistlosning 
Tolkning och tillampning av detta Avtal, Allmanna villkor for handel med finansiella instrument, Allmanna villkor for kontrakt om avista, 

option och termin i valuta, Allmanna villkor for handel och registrering av fondandelar, samt bankens "Utforande av order m m" ska ske enligt 

svensk ratt. 

Kunden kan aven i syfte att finna en losning pa tvisten utanfor domstol, larnna in klagomal med begaran om rattelse direkt till banken eller 

anmala tvisten till provning i Allmanna reklamationsnamnden, som ar en namnd for altemativ tvistlosning, Box 174, 101 23 Stockholm, www. 

am.se. En anmalan till narnnden maste vara skriftlig. For att namnden ska prova arendet finns bland annat vissa varde- och tidsgranser. 
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Kund i denna kategori kommer att ha den hogsta skyddsnivan enligt lagen om vardepappersmarknaden. Detta innebar bland annat att banken 

kommer att informera om foretaget och vara tjanster. Banken kommer ocksa att lamna information om aktuella finansiella instrument och 

riskema med dessa samt kostnader och andra avgifter for handel i dessa. Nar banken tillhandahaller portfoljforvaltning eller 

investeringsradgivning kommer banken att bedoma om en tjanst eller ett instrument ar lampligt for kunden innan banken tillhandahaller 

tjansten eller rekommenderar instrumentet. Bedomning gor banken mot bakgrund av kundens investeringsmal, finansiella stallning samt 

erfarenhet av och kunskap om tjansten eller transaktionen. Vid andra typer av tjanster an portfoljforvaltning och investeringsradgivning 

kommer banken att bedoma om tjansten ar passande for kunden mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenheter. Avser tjansten 

utforande av order pa kundens initiativ avseende okomplicerade finansiella instrument, t.ex. marknadsnoterade aktier, gors dock inte nagon 

sadan bedomning. Kund som kategoriseras som icke-professionell kund kan under vissa omstandigheter flyttas till kategorin professionell 

kund. En inplacering i kategorin professionell kund gor att skyddsnivan minskar. 

Professionell kund 
Professionella kunder forvantas normalt ha sadana kunskaper att de sjalv kan avgora vilken information de behover for att kunna fatta ett 

investeringsbeslut. Detta innebar att den professionella kunden maste begara den information denne anser sig behova. Vid 

investeringsradgivning gors normalt inte nagon bedomning av kundens erfarenhet och kunskaper och inte heller av kundens finansiella 

stallning. Vid portfoljforvaltning sker ingen bedomning av erfarenhet och kunskaper. Vid andra typer av tjanster kommer vi inte att bedoma 

om tjansten ar passande for kunden mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenheter. Professionella kunder kan pa begaran och efter 

medgivande flyttas till kategorin icke-professionell kund och darmed hoja skyddsnivan. Professionella kunder kan ocksa pa begaran och efter 

medgivande flyttas till kategorin jambordiga motparter och darmed sanka skyddsnivan. 

Jambordig motpart 
Vid portfoljforvaltning och investeringsradgivning kommer en bedomning att ske om tjansten ar lamplig for kunden mot bakgrund av kundens 

syfte med investeringen. Jambordig motpart kan pa begaran och efter medgivande flyttas till kategorin professionella kunder eller till 

kategorin icke-professionella kunder och darmed hoja skyddsnivan. 
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5. Fondinformation
Kunden avstar genom godkannande av dessa villkor fran 

information som det forvaltande fondbolaget enligt lagen om 

vardepappersfonder eller motsvarande utlandska lagstiftning ska 

skicka till sina kunder och som banken inte enligt gallande 

forfattning maste vidarebefordra till kund. Banken tillhandahaller 

sadan information pa sarskild begaran fran kunden. 

6. Pantsattning
Kunden pantforskriver samtliga Fondandelar i extema fonder till 

sakerhet for kundens forpliktelser mot banken. Forutom bankens ratt 

att realisera denna pant for bankens fordringar pa kunden har banken 

aven en kvittningsratt avseende dessa Fondandelar. 

Avkastning av pant och andra rattigheter som grundas pa panten 

omfattas ocksa av pantsattningen och utgor pant. 

Bankens atagande i egenskap av panthavare avseende pantsatt 

egendom ar inte mer omfattande an vad banken atagit sig i egenskap 

av forvaltare och som framgar av dessa villkor. 

Om kunden inte fullgor sina forpliktelser enligt dessa villkor eller 

annars uppkomna i samband med kundens transaktioner med 

Fondandelar i extema fonder far banken ta panten i ansprak pa det 

satt banken finner lampligt. Banken ska harvid forfara med omsorg 

och, om sa ar mojligt och det enligt bankens bedomning kan ske 

utan nackdel for banken, i forvag underratta kunden om detta. 

Banken far bestamma i vilken ordning stallda sakerheter ska tas i 

ansprak. 

Vid tillampning av vad som ovan sagts kan pantsatta Fondandelar i 

extema fonder forsaljas i annan ordning an genom inlosen hos det 

forvaltande fondbolaget. 

Banken bemyndigas att sjalv eller genom nagon som banken utser, 

teckna kundens narnn, da detta kravs for att genomfora 

pantrealisation eller for att annars tillvarata eller utova bankens ratt 

med avseende pa pantsatt egendom. 

Om kunden till annan pantsatt forvaltarregistrerade Fondandelar far 

banken, aven om kunden invant mot detta, utlarnna/ overfora 

Fondandelarna till panthavaren eller annan efter instruktioner fran 

panthavaren. Redovisning av sadant utlamnande/overforing ska 

sandas till kunden. 

Kunden far inte till annan an banken pantsatta eller i ovrigt forfoga 

over pantsatta Fondandelar utan bankens samtycke i varje sarskilt 

fall. Sadant samtycke lamnas normalt om kunden inte har nagra 

forpliktelser mot banken som omfattas av ovanstaende pantsattning. 
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For pantsattning enligt ovan av Fondandelar som tillhor kund vilken 

foretrads av formyndare/ forvaltare/god man enligt Foraldrabalken 

galler avsnitt 7 nedan. Pantsattning av Fondandelar nedsatta i oppet 

forvar i banken tillhorande person vilken foretrads av formyndare/ 

forvaltare/god man kan endast ske med overformyndarens samtycke. 

7. Sarskilda bestammelser for forvaltning som
kontrolleras av overformyndare mm
For kund som foretrads av formyndare/forvaltare/god man galler 

forutom dessa villkor vad som foreskrivs i foraldrabalken. 

Banken ska nar avtal traffas om tillampning av dessa bestammelser 

till stallforetradaren/na overlamna sammanstallning utvisande de 

fondandelar som kunden innehar. Fondandelama far endast 

overlatas, pantsattas eller annars overforas fran kunden efter 

samtycke fran overformyndaren. Nar samtycke fran 

overformyndaren kravs enligt dessa bestammelser ska detta vara 

skriftligt och normalt uppvisas for banken senast i samband med 

uppdrag eller underrattelse till banken. Banken oversander arligen ett 

arsbesked till kundens stallforetradare. 

Dessa bestammelser galler fram till den dag overformyndarsparren 

upphavs antingen genom att kunden blir myndig eller nar 

overformyndarsparren upphavs av annan anledning och banken tagit 

del av overformyndarens beslut harom. Darefter galler oinskrankt 

Avtal - handel med finansiella instrument inklusive dessa Allmanna 

villkor for handel och registrering av fondandelar. Banken ar skyldig 

att underratta overformyndaren nar banken ell er stallforetradaren 

sager upp A vtalet vid andra tidpunkter an de som har anges. 

8. Redovisning
lamnas i enlighet med i tillamplig lagstiftning fastslagen periodicitet, 

om inte annat overenskommits med kunden.Vid kop och forsaljning 

av fondandelar, forutom vid kop under regelbundet sparande, 

oversander banken avrakningsnota. Information om kop under 

regelbundet sparande kan erhallas fran banken. 

9. Andring av villkoren
I tillagg till vad som anges ovan om andring av villkoren galler 

foljande. 

Om kunden inte godtar andring av villkoren ager kunden saga 

uppuppdraget for banken att forvaltarregistrera kundens innehav av 

Fondandelar. Vid uppsagning far banken for det fall kunden inte 

instruerar banken om att overfora Fondandelama till en annan, lata 

kundens innehav registreras direkt i andelsagarregistret for 

respektive fond. 
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