Brugervilkår m.m. for automatisk handel og
stop loss

Som bruger af Nordnet Bank AB´s (Nordnet) Automatisk handel & Stop Loss-funktioner godkender du følgende vilkår og bekræfter samtidigt
at du kender til de begrænsninger i systemet og de risici som er forbundet med anvendelsen af denne tjeneste. Du bør nøje sætte dig ind i
hvordan denne tjeneste fungerer og konsekvenserne heraf inden du anvender systemet. Nordnet vil også gøre dig opmærksom på at handel
med værdipapirer generelt indebærer en risiko og du bør sikre dig at du ikke sætter din privatøkonomi over styr.
1. Ordrer som køb eller salg af aktier via Automatisk handel og Stop Loss-funktionen sendes først til respektive børs, når den af Kunden
angivne triggerværdi opnås. Dette indebærer at Kundens ordrer havner i tidsprioritering efter andre indeliggende ordre til modsvarende kurs,
selvom dennes vilkår blev lagt ind tidligere.
2. Som med alle andre ordrer afgivet via webtjensten, WinTrade Mobil eller WinTrade eller andre handelsapplikationer fra Nordnet findes
der ingen garantier for at en afgivet ordre bliver handlet.
3. Ordrer afgivet via Automatisk handel og Stop Loss-funktionen er afhængig af den triggerværdi som Kunden har angivet. Triggerværdien
modsvares af seneste handel i den aktie som ordren gælder. Kunden bør ved anvendelsen af Automatisk handel og Stop Loss-funktionen være
opmærksom på følgende. En evt. fejlagtig handel på børsen som senere makuleres kan betyde at Kundens ordre alligevel sendes til børsen.
Det kan dermed medføre at en ordre afgivet som Automatisk handel eller Stop Loss kan blive handlet p.g.a. en seneste kurs på en fejlagtig
handel som ikke modsvarer en virkelig markedsværdi eller Kundens forventninger om den seneste handel i en aktie.
4. For aktier med begrænset likviditet medfører anvendelsen af Automatisk handel og Stop Loss-funktionen en ekstra stor risiko. Aktier med
begrænset likviditet og lav omsætning kan ofte vise kraftige kursbevægelser under lille eller til og med ingen omsætning. Dette kan medføre
at en ordre aktiveres af en handel som kraftigt afviger fra tidligere handler, samt at kursen straks efter måske handles til den tidligere kurs
igen.
5. Ulovlig kursmanipulation kan forekomme på børserne. Sådan kursmanipulation kan medføre at handler registreres som afviger fra tidligere
niveauer. Disse handler kan aktivere en ordre.
6. Forandringer i aktieselskabets aktiekapital, såsom eksempelvis forhøjelse eller sænkning af aktiens nominelle beløb - split (opdeling eller
sammenlægning af aktier), fond- eller nyemission af aktier eller andre finansielle instrumenter samt andre lignende selskabsbeslutninger, også
kallet corporate actions, hvilke medfører forandringer i aktiekursen. Denne type af transaktioner, som medfører en forandring i aktiekursen,
kan indebære at aktiekursen når en triggerværdi og aktiverer en ordre. Kunden ansvarer selv for at overvåge denne type af transaktioner.
7. Automatisk handel og Stop Loss-funktionen tilbydes Kunden, som et komplement til Nordnets handelssystemer, uden ekstra betaling.
Anvendelse af Automatisk handel og Stop Loss-funktionen sker for Kundens egen risiko. Nordnet har ikke ansvar for direkte eller indirekte
skader, såsom manglende gevinst eller indtjening eller for anden skade som brugeren eller tredje man får på grund af fejl eller brister i
Automatisk handel og Stop Loss-funktionen, dennes tilgængelighed og sikkerhed
8. Kunden bør især notere sig risici med fejlagtige seneste handelskurser eller handelskurser som ikke modsvarer den reelle markedsværdi
på grund af eksempelvis handel i aktie uden for køb- eller sælgkurs, registrering af fejlagtig handel i en aktie, kraftige kurssvingninger i
aktier med dårlig likviditet og lav omsætning samt handel med aktier som er offer for ulovlig kursmanipulation. Dertil bør kunden være
særligt opmærksom på risici i forhold til forandringer i selskabers aktiekapital eller såkaldte corporate actions, eksemplificeret i 6 herover,
og hvordan det kan påvirke aktiekursen.
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Nordnet har ikke noget ansvar i nogen sammenhæng for direkte eller indirekte skader, udebleven gevinst eller indkomst eller for anden
skade, som rammer brugeren eller tredjemand på grund af ovenstående og begivenheder eller omstændigheder som kan sammenlignes med
ovenstående.

