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Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige er en filial af den svenske bank
Nordnet Bank AB, (Nordnet). Nordnet er et svensk bankaktieselskab, som i
overensstemmelse med den svenske lov om bank og finansieringsvirksomhed
har tilladelse til at drive virksomhed som bank. Nordnet har endvidere
tilladelse til at drive værdipapirvirksomhed i henhold til den svenske
lov om værdipapirmarkedet. Nordnet har også tilladelse til at drive
pensionsopsparingsvirksomhed i henhold til den svenske lov om privat
pensionsopsparing.
Nordnet er et helejet datterselskab af Nordnet AB (publ), som er noteret på den
svenske børs Nasdaq Stockholm.
Nordnets primære virksomhed er at drive effektiv værdipapirhandel over
internet og tilbyde et komplet udbud af tjenester for handel og opsparing
i finansielle instrumenter samt dertilhørende banktjenester. De i Danmark
udøvede aktiviteter sker via en her i landet registreret filial.
Nordnet er underlagt tilsyn i Sverige af den svenske Finansinspektion:
Finansinspektionen Boks 6750
113 85 Stockholm, Sverige www.fi.se
For mere detaljeret information om Nordnets tilladelse: Se Finansinspektionens
hjemmeside www.fi.se.
Som følge af dansk lovgivning kan Nordnet ligeledes være underlagt tilsyn af
Finanstilsynet i Danmark: Finanstilsynet Århusgade 110
2100 København Ø www.finanstilsynet.dk
Aftale om derivathandel m.m.
Når du indgår aftale om derivathandel med Nordnet, kan du indgå transaktioner
med instrumenter og produkter, som kan blive genstand for clearing hos
Nasdaq Clearing AB, org no: 556383-9058 (”Clearinghuset”). For aftale om
derivathandel gælder de til enhver tid gældende almindelige vilkår for clearing
af transaktioner. Nordnet er clearingmedlem hos Clearinghuset og har derfor
mulighed for at foretage clearing af transaktioner på vegne af kunden hos
Clearinghuset. Et tilbud om at indgå aftale om derivathandel er gyldig indtil
videre.
Nordnets aftale om derivathandel regulerer relationen mellem Nordnet og dig
som kunde i forbindelse med clearing af kundetransaktioner hos Clearinghuset
bl.a. vedrørende ansvar, og hvordan hændelser i relationen mellem Nordnet og
Clearinghuset, i det omfang det er relevant, videregives til relationen mellem
kunden og Nordnet. Se særskilt punkt 4, 13-14 og 17 i de almindelige vilkår for
clearing af transaktioner.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Nordnets aftale om derivathandel, og
de til enhver tid gældende regler, som Clearinghuset har udfærdiget for sin
virksomhed, skal Clearinghusets regelsæt have fortrinsret.

Generel information om clearing
Ved clearing overføres risikoen for afvikling af en derivathandel fra modparten
til et clearinghus, der fungerer som en modpart og tager ansvaret for at fuldføre
parternes forpligtelser i derivathandlen. Clearinghuset har clearingmedlemmer,
som enten for egen del eller på vegne af kunden, er clearinghusets modpart
for de derivathandler, som cleares. Ved clearing på vegne af en kunde har
clearingmedlemmet og kunden en transaktion med præcis samme vilkår som
en modsvarende transaktion mellem clearingmedlemmet og clearinghuset.
Det indebærer, at udførelsen af den oprindelige derivathandel er afhængig
af, at transaktionen mellem clearingmedlemmet og clearinghuset fuldføres af
clearinghuset.
Risikoinformation
Handel med værdipapirer indebærer altid en risiko. Dine investerede penge kan
både stige og falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får den investerede
kapital tilbage. Tidligere værdiudvikling og afkast giver ingen sikker vejledning
vedrørende spørgsmål om fremtidig udvikling og afkast. For yderligere
information om handel med derivater: Se Information til kunder om handel med
optioner, terminer og andre derivatinstrumenter på www.nordnet.dk.
Aftaletid og opsigelse
Aftalen er gyldig indtil videre og kan opsiges af kunden eller Nordnet med
virkning fra den ophørsdato, der er anført i opsigelsen. Opsigelse skal ske
skriftligt.
Hvis du fortryder
Du har ret til at fortryde Nordnets aftale om derivathandel ved at sende en
besked om dette til Nordnet inden for 14 dage fra datoen, hvor aftalen er
indgået. Hvis du ikke udnytter din ret til at fortryde aftalen inden for den
ovennævnte frist, er du bundet af aftalen.
Der er ingen fortrydelsesret for de enkelte aftaler, tjenester, udbetalinger, køb,
betalinger, transaktioner, overførsler m.m. eller tilsvarende, som Nordnet har
udført på din anmodning, inden du udøver din fortrydelsesret. For at kunne
afslutte Nordnets aftale om derivathandel skal alle udestående positioner
først afvikles. For yderligere information se afsnit 27 i de almindelige vilkår for
clearing af transaktioner.
Hvis du fortryder, har Nordnet ret til erstatning for den aftalte tjeneste for den
tid, du har brugt tjenesten og for omkostningerne frem til, at du har udnyttet din
fortrydelsesret. For at udøve din fortrydelsesret skal du underrette Nordnet.
Gældende lovgivning og domstol
Dansk lov skal anvendes på aftaler om derivathandel. Tvister skal om muligt
afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark alternativt ved Københavns Byret
i første instans, for så vidt aftalen ikke gælder en forbruger.
Sprog
Information fra Nordnet og aftalevilkår findes på dansk.
Kundeklager
Hvis du er utilfreds med, hvordan tjenesten er udført, er det vigtigt, at
du kontakter Nordnet og giver udtryk for dine synspunkter. Klager og
erstatningskrav skal straks indgives til Nordnets klageansvarlige, se også punkt
G.10 i de almindelige betingelser for depot-/kontoaftale. Kontakt Nordnets
kundeservice. Nordnets målsætning er at give besked inden for 14 dage. Hvis
afklaring af sagen kræver længere behandlingstid, gives der information om
dette.
Hvis du er forbruger og vil have din sag prøvet uden for Nordnet, kan du indgive
en klage til Det Finansielle Ankenævn, www.fanke.dk.

For transaktioner, som udføres af Nordnet på vegne af kunden, leverer
Nordnet en elektronisk afregningsnota eller en tilsvarende rapport. På kundens
anmodning kan en afregningsnota sendes per post mod et gebyr. Regnskab for
depotet og tilknyttede konti sker via Nordnets website og i indlogget tilstand.
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Nordnet registrerer på dine vegne de modtagne værdipapirer i depotet og
tilbyder foranstaltninger i overensstemmelse med depot-/kontoaftalen og de
almindelige betingelser for depot/kontoaftale, som findes på www.nordnet.dk.
For handel med derivater opkræves gebyrer i overensstemmelse med
Nordnets aktuelle prisliste. Se www.nordnet.dk. Der opkræves intet gebyr for
at have en aftale om derivathandel. Hvordan gebyrer betales fremgår af afsnit
21 i de almindelige vilkår for clearing af transaktioner. I forbindelse med handel
med derivater kan der derudover forekomme yderligere skatter og gebyrer.
For nærmere information se afsnit F i de almindelige betingelser for depot/
kontoaftale.

Årsrapporter sendes årligt via Nordnets website. Visse andre informationer
om depotet, tilknyttede konti og værdipapirer, som Nordnet besidder på vegne
af kunden, gives som beskrevet i punkt G.3 i de almindelige betingelser for
depot-/kontoaftalen.

