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Som bruger af Shareville skal man være opmærksom på, at når man vælger at 
dele sit depot (gøre depotet ”socialt”) eller dele andet indhold eller oplysninger 
på Shareville, indebærer det, at oplysningerne bliver offentligt tilgængelige 
og at også personer, som ikke er logget ind på Shareville, kan få adgang til 
indholdet. Brugeren skal også være opmærksom på vigtigheden af aldrig at 
dele oplysninger, der kan bruges til f.eks. onlinesvindel eller identitetstyveri. 
Brugeren er ansvarlig for al information, som brugeren offentliggør på 
Shareville. 

Nordnet giver ikke personlige anbefalinger om finansielle instrumenter og 
offentliggør ikke egne investeringsanbefalinger eller analyser på Shareville.

1. Generelt
1.1 Nordnet Bank AB (Nordnet) tilbyder under varemærket Shareville en 
social platform, der giver mulighed for at publicere indlæg med relevans for 
opsparings- og værdipapirmarkedet og dele sin portefølje (”Shareville”). For 
at deltage på Shareville kræves (1) depot-/konto hos Nordnet, (2) at brugeren 
er en juridisk person eller en myndig fysisk person samt (3) at brugeren indgår 
aftale med Nordnet om deltagelse på Shareville ved at acceptere disse til 
enhver tid gældende ”Vilkår for deltagelse på Shareville” (”brugervilkår”). Den 
person, der har indgået en Shareville-aftale, betegnes som ”bruger”.

1.2 Det eller de depoter hos Nordnet, som en bruger vælger at dele på 
Shareville (gøre ”sociale”) benævnes herefter ”sociale depoter”.  

1.3 Ud over disse brugervilkår er brugeren uændret omfattet af andre aftaler og 
vilkår, som brugeren har indgået med Nordnet.

1.4 I forbindelse med registreringen bliver brugeren bedt om at oprette 
en Shareville profil. Nordnet anbefaler, at man anvender et alias, når 
man registrerer en Shareville profil, for at minimere risikoen for, at nogen 
uretmæssigt bruger de offentliggjorte oplysninger. Det er ikke tilladt at udgive 
sig for at være en anden, når man opretter en profil, ligesom det ikke er tilladt 
at videregive personlige oplysninger eller andre oplysninger, der kan bruges 
til upassende formål og/eller til skade for brugere eller andre, herunder 
cybersvindel eller identitetstyveri.

1.5 Brugeren er ansvarlig for alle oplysninger, som brugeren offentliggør på 
Shareville, og for konsekvenserne af at videregive oplysninger omfattet af 
bankhemmeligheden eller Databeskyttelsesforordningen. 

1.6 Nordnet har til enhver tid ret til efter eget skøn og uden at give en 
begrundelse at afslå en anmodning om at dele et depot (gøre depotet 
”socialt”).

1.7 Nordnet opfordrer til, at man udviser forsigtighed ved publicering af 
information på Shareville, eksempelvis i forbindelse med kommentarer 
vedrørende transaktioner og beholdninger, samt at man kritisk gransker 
information, som andre brugere har bidraget med på platformen.
  
2. Brugeroplysninger
2.1 Når en bruger publicerer indhold eller information på Shareville, betyder 
det, at brugeren tillader enhver, inklusiv personer der ikke er brugere, at få 
adgang til indholdet relateret til brugerens Sharevilleprofil. Dette gælder også 
efter brugerens profil måtte være lukket. 

2.2 Brugeren giver Nordnet og andre brugere en ubegrænset ret til frit at bruge 
og behandle al tekst og information, som brugerne deler på Shareville. Nordnet 
kan således frit sammenstille, redigere, videregive, offentliggøre og i øvrigt 
anvende materialet uden yderligere godkendelse fra brugeren og overdrage 
dets rettigheder i henhold hertil til tredjemand. 

2.3 Alt indhold, som en bruger bidrager med, publiceres som udgangspunkt 
uden yderligere godkendelse fra brugeren. Nordnet forbeholder sig ret til at 
overvåge og fjerne indhold fra Shareville.

3. Brugerens forpligtelser vedrørende sociale depoter
3.1 Brugeren forpligter sig til at: 

(a)  overholde alle gældende love og regler ved brug af Shareville, og   
 Shareville må ikke bruges til at udføre nogen ulovlig, vildledende, skadelig  
 eller diskriminerende handling;

(b)  sikre, at brugerens adfærd på Shareville ikke udgør eller kan anses  
 for at udgøre udbredelse af urigtig eller vildledende information, der kan  
 indebære markedsmanipulation i henhold til Europa-Parlamentets og  
 Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (”Markedsmisbrugsforordningen).  
 Brugeren må ikke offentliggøre insiderinformation eller på anden vis agere  
 med det formål uretmæssigt at påvirke værdiansættelsen af et finansielt  
 instrument. Udbredelse af urigtige eller vildledende oplysninger kan have  
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 en betydelig indvirkning på kurserne på finansielle instrumenter på relativt  
 kort tid. Det kan omfatte fremstilling af åbenlys urigtig information, 
 men også bevidst udeladelse af væsentlige fakta, såvel som bevidst  
 videregivelse af fejlagtig information;

(c)  sikre at brugerens indlæg på Shareville ikke har et sådant indhold, at de  
 udgør investeringsanbefalinger eller anden information, som direkte  
 anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi vedrørende et eller flere  
 finansielle instrumenter jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning  
 (EU) nr. 596/2014 og Kommissionens delegeret forordning (EU 2016/958)  
 – (Markedsmisbrug), medmindre brugeren har modtaget skriftlig   
 godkendelse fra Shareville til at publicere et sådant indhold. Dette  
 indebærer eksempelvis, at indlæg med direkte anbefalinger eller forslag 
 om investeringer i finansielle instrumenter og anbefalinger så som ”køb”,  
 ”behold” eller ”sælg”, ikke er tilladt;

(d)  ikke give personlige anbefalinger til andre brugere, dvs. anbefalinger,  
 som andre brugere kan opfatte som egnede i forhold til deres personlige  
 forhold og situation vedrørende investeringer i finansielle instrumenter  
 (investeringsrådgivning);

(e)  afstå fra personlige angreb, aggressive udtalelser, fornærmelser,   
 diskriminerende synspunkter, indlæg der er irrelevante for Shareville, og  
 udtalelser, der kan være stødende;

(f) ikke offentliggøre indhold, der er hadefuldt, truende, pornografisk, eller som  
 tilskynder til voldshandlinger eller overtræder bestemmelserne i gældende  
 lovgivning som for eksempel Databeskyttelsesforordningen eller 
 Lov 2002-04-22 nr. 227 om tjenester i informationssamfundet herunder  
 visse aspekter af elektronisk handel;

(g)  ikke bidrage med materiale, der kan krænke andres rettigheder eller på  
 anden måde være i strid med loven eller andres rettigheder;

(h)  ikke skaffe eller forsøge at skaffe sig adgang til andre brugeres login- 
 oplysninger eller få eller forsøge at få uretmæssig adgang til tilsluttede  
 netværk eller dataressourcer eller uberettiget deltage i, anvende,   
 ødelægge, forvrænge eller overføre information fra en sådan kilde;

(i)  ikke indsamle andre brugeres indlæg eller oplysninger, eller på anden vis  
 skaffe sig adgang til Sharevilles automatiserede funktionalitet (eksempelvis  
 via robotter, web scraping mv.);

(j)  ikke uploade virus eller anden skadelig programkode eller foretage  
 nogen handling, der kan deaktivere, overbelaste eller forringe Sharevilles  
 funktionalitet, og

(k)  ikke uden skriftlig godkendelse fra Shareville reklamere for eller i   
 forretningsmæssigt øjemed annoncere for sine egne eller andres tjenester.
  
4. Nordnets rettigheder og forpligtelser vedrørende brugere og sociale 
depoter
4.1 Følgende oplysninger om en brugers sociale depot omtales samlet som 
”normaliserede data”:

(i)  procentuel beholdning af et givent finansielt instrument i forhold til den  
 samlede værdi af det sociale depot;
(ii)  den historiske udvikling af det sociale depot, siden depotet blev åbnet;
(iii) transaktioner med angivelse af dato, finansielt instrument, kurs og køb/salg;
(iv) gennemsnitlig anskaffelsesværdi af individuelle beholdninger, samt
(v) depottype.

Nordnet har ret til frit at offentliggøre og i øvrigt bruge brugerens 
normaliserede data uden yderligere godkendelse fra brugeren samt at 
videregive dets rettigheder i overensstemmelse hermed til tredjemand.

4.2 Nordnet har til enhver tid ret til efter sin egen vurdering og uden at 
orientere brugeren herom at udelade, tilføje eller fjerne finansielle instrumenter 
fra de normaliserede data, eksempelvis, men ikke begrænset til, hvis der er 
risiko for markedsmisbrug. Brugeren er opmærksom på, at normaliserede 
data derfor muligvis ikke præcist afspejler den procentvise fordeling af 
beholdningen og den historiske udvikling af beholdningen på et socialt depot. 

4.3 Brugeren er opmærksom på, at indhold og information på Shareville ikke 
altid leveres i realtid, men der kan være en vis tidsforsinkelse vedrørende for 
eksempel normaliserede data, markedsdata og meddelelser. Der kan også 
ske driftsafbrydelser eller andre fejl eller forstyrrelser i Nordnets data-, tele- 
eller elsystem, som eksempelvis kan betyde, at normaliserede data ikke er 
tilgængelige, er forsinkede eller forkerte.
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4.4 Brugeren giver Nordnet ret til at offentliggøre normaliserede data 
vedrørende brugerens sociale depot sammen med brugerens registrerede 
Sharevilleprofil. 

5. Immaterielle rettigheder
5.1 Alle rettigheder (eksempelvis ophavsret eller varemærkeret) til alt materiale 
(inklusiv tekst, data, grafik, logo, struktur og layout) på Shareville, og som 
brugeren ikke har bidraget til, tilhører Shareville og/eller dets rettighedshavere. 
Brugere har således ikke ret til at kopiere, downloade eller distribuere sådant 
materiale. 

5.2 Brugeren giver Nordnet en ikke-eksklusiv, overdragelig, royaltyfri, global 
licens til at anvende alt indhold og alle oplysninger, som brugeren publicerer på 
Shareville, og som omfattes af brugerens ophavsret (”beskyttet materiale”). 

6. Behandling af personoplysninger
Selskabet behandler i sin egenskab af persondataansvarlig de 
personoplysninger, som udleveres eller indhentes i forbindelse med 
ansøgninger og aftaler, eller som registreres på anden vis i forbindelse med 
administrationen af nærværende produkter og tjenester. Formålet med 
behandlingen af oplysningerne er at indsamle, kontrollere og registrere 
personoplysningerne forud for indgåelse af en aftale samt at dokumentere, 
administrere og opfylde de indgåede aftaler. Derudover kan oplysningerne 
blive behandlet for at opfylde retslige forpligtelser, gennemføre markeds-, 
forretnings- og kundeanalyser (herunder profilering), markedsføre Selskabet 
samt forbedre og udvikle de ydelser og produkter, der tilbydes, og tilpasse dem 
til den enkelte kunde.

Personoplysningerne vil også kunne blive behandlet med andre formål end 
dem, de er indhentet til, i overensstemmelse med gældende lov.
Hvis brugeren ikke har givet samtykke til direkte markedsføring, vil 
oplysningerne ikke blive behandlet i denne sammenhæng. På www.nordnet.
dk under punktet ”Personoplysninger”, er der udførlig information om 
behandling af personoplysninger og den registreredes rettigheder. Ved at 
indgå nærværende aftale bekræfter brugeren at være bekendt med denne 
information.  

7. Ansvar og erstatning
7.1 Nordnet påtager sig intet ansvar for indholdet i normaliserede data eller 
andre oplysninger på Shareville eller oplysninger på Nordnets platform, 
afledt fra Shareville (herefter ”Shareville-data”). Nordnet påtager sig heller 
ikke ansvaret for handlinger eller adfærd baseret på Shareville-data eller for 
eventuelle skader forårsaget af Shareville-data. Nordnet fraskriver sig ansvaret 
for resultatet af at gøre et depot socialt eller at anvende Shareville. Selskabet 
fraskriver sig således ethvert ansvar for Shareville-data, herunder at valget om 
at gøre et depot socialt eller anden form for anvendelse af Shareville - direkte 
som indirekte – medfører skader eller tab, eller udeblevet fortjeneste eller 
indkomst for brugere eller nogen anden person, som har taget del i indholdet. 
Begrænsningen af Nordnets ansvar for skader gælder dog ikke, hvis skaden er 
forårsaget af grov uagtsomhed. 

7.2 Hvis en Bruger overtræder disse brugervilkår, kan det føre til, at brugeren 
bliver suspenderet fra Shareville og/eller opsagt af Nordnet og forpligtet til at 
betale kompensation til Nordnet. Hvis en bruger direkte eller indirekte skader 
Nordnet eller direkte eller indirekte påfører Nordnet omkostninger ved at 
overtræde disse brugervilkår eller ved på anden måde at handle i strid med 
gældende regler, skal brugeren efter anmodning kompensere Nordnet for en 
sådan skade. 

7.3 Nordnet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab påført 
brugere eller tredjemand på grund af indhold eller information leveret af 
Nordnet, eller som brugere overfører til eller deler på platformen eller på 
grund af mangler i tilgængeligheden af platformen. Nordnet er endvidere 
ikke ansvarlig for tredjemands handlinger, information eller data, og brugeren 
fritager Nordnet fra alle krav om erstatning, som opstår på grund af eller som på 
nogen måde er forbundet med brugerens brug af platformen. Begrænsningen 
af Nordnets erstatningsansvar gælder dog ikke, hvis skaden er forårsaget af 
grov uagtsomhed.        

8. Nordnets ret til at lukke et socialt depot
Nordnet har ret til når som helst og uden at give en begrundelse at lukke en 
brugers sociale depot på Shareville, hvis brugeren efter Nordnets opfattelse 
overtræder disse brugervilkår eller anvender Shareville på en måde, som 
efter Nordnets vurdering kan være til skade for Nordnet, brugerne, Nordnets 
samarbejdspartnere eller øvrige tredjemænd. Nordnet skal informere brugeren 
om lukning af det sociale depot.      

9. Opsigelse
9.1 Nordnet kan opsige Shareville-aftalen skriftligt til ophør straks efter, 
at brugeren skal anses for at have modtaget meddelelsen, jf. punkt G.3 i 
Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet.

9.2 Brugeren kan opsige Shareville-aftalen telefonisk og som angivet i punkt 
G.3 i Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet (dvs. via 
Selskabets beskedfunktion eller ved at sende et brev) til ophør senest 30 
kalenderdage efter at Nordnet har modtaget meddelelsen. Efter opsigelsen 
forbliver eventuelt materiale, som brugeren har delt, på platformen, medmindre 
Nordnet vurderer, at der er grund til at fjerne det.

9.3 Hvis det depot, som det sociale depot er baseret på, bliver lukket, vil det 
sociale depot automatisk blive lukket i forbindelse hermed. 

10. Meddelelser mv.
Bestemmelser om meddelelser mv. findes i Almindelige betingelser for depot-/
kontoaftale hos Nordnet, punkt G.3.

11. Ændring af vilkår
Ændring af disse brugervilkår har virkning over for brugeren 30 kalender dage 
efter, at brugeren anses for at have modtaget meddelelse om ændringen, jf. 
punkt G.3 i Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet. En 
ændring som generelt anses for at være uden betydning for brugeren kan 
gennemføres uden, at brugeren informeres særskilt herom.  

12. Lov og værneting
12.1 Fortolkning af disse brugervilkår skal ske i overensstemmelse med dansk 
ret. Tvister i anledning af disse brugervilkår skal om muligt afgøres ved Sø- og 
Handelsretten i Danmark, alternativt ved Københavns Byret i første instans.

13. Klage
Hvis brugeren ønsker at klage over forretningsforholdet, kan brugeren altid 
skrive til Nordnets klageansvarlige: ”Nordnet Bank, Reklamationsansvarlig”. 
Fører dette ikke til et for brugeren tilfredsstillende resultat, kan brugeren 
indgive klage til Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 
København K, www.fanke.dk.
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