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1. Tillämpningsområde 
Bolaget erbjuder sina Kunder en möjlighet att blanka vissa aktier som 
publiceras på Bolagets hemsida ”Blankningsbara aktier”) enligt den reglering 
som följer av Ramavtal för Värdepapperslån. 

Dessa Allmänna villkor för Intradagsblankning reglerar de fall där Kunden 
önskar att intradagsblanka aktier och Bolagets och Kundens skyldigheter i 
samband med sådan intradagsblankning på i Avtal om intradagsblankning 
angivna depå/konto.

2. Definition och syfte 
Med intradagsblankning avses försäljning av aktier som Kunden inte äger 
och som Kunden återköper under loppet av samma handelsdag. Syftet med 
denna reglering är att säkerställa att Kunden, förutsatt att Kunden uppfyller 
sina åtaganden enligt dessa Allmänna villkor för intradagsblankning, ska kunna 
avveckla sina positioner på rätt dag i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och 
vissa aspekter av kreditswappar (blankningsförordningen). 

3. Tilläggslistan 
De aktier utöver de Blankningsbara aktier som Bolaget erbjuder sina Kunder 
att intradagsblanka framgår av en lista som Bolaget upprättat (”Tilläggslistan”). 
Bolaget äger rätt att när som helst och med omedelbar verkan göra ändringar i 
Tilläggslistan utan föregående meddelande till Kunden. 

4. Kundens åtaganden 
Kunden åtar sig att vid intradagsblankning: 
(a)  vid var tid följa blankningsförordningen; 
(b)  vid var tid övervaka sina blankningspositioner som inte har blivit täckta av  
 köp; 
(c)  på förhand säkerställa att en blankning utan täckning (nakenblankning) inte  
 uppkommer; 
(d)  inte uppta blankningspositioner under respektive marknadsplats 
 s.k. stängningsauktion/stängningscall, d.v.s. tiden strax innan   
 marknadsplatsens stängning under samma handelsdag, annat än i  
 Blankningsbara aktier; 
(e)  vid var tid hålla sig informerad om när stängningsauktionen/   
 stängningscallen för respektive marknad inträffar; och
(f)  omedelbart underrätta Bolaget för det fall Kunden har anledning att  
 misstänka att det kommer att uppkomma svårigheter med att stänga  
 Kundens blankningspositioner. 

5. Nordnets rätt att uppta värdepapperslån och att stänga 
blankningspositioner
Kunden ger Bolaget rätt att, för Kundens räkning, omedelbart uppta 
värdepapperslån alternativt stänga Kundens blankningspositioner genom 
att köpa tillbaka aktier för de fall Bolaget finner det nödvändigt för att säkra 
efterlevnad av blankningsförordningen. 

6. Begränsning av Bolagets ansvar 
Bolagets eventuella täckning av Kundens positioner kan komma att 
ske till en kurs som väsentligt avviker från aktiens snittkurs den aktuella 
handelsdagen. Bolaget tar inte något ansvar för till vilken kurs eventuell 
täckning av Kundens positioner sker. Kunden bär själv ansvaret för alla 
kostnader som kan uppkomma i samband med Bolagets täckning av Kundens 
blankningspositioner enligt Avtal om intradagsblankning och Kunden äger 
inte rätt att göra gällande några krav mot Bolaget med anledning av Bolagets 
agerande i samband härmed. 

Härutöver begränsas Bolagets ansvar i enlighet med vad som följer av depå/ 
konto-avtalet, se särskilt punkt G.11 Allmänna bestämmelser för depå/konto. 

7. Uppsägning
Bolaget eller Kunden kan säga upp Avtal om intradagsblankning till omedelbart 
upphörande. 

8. Ändringar i Avtal om intradagsblankning
Ändringar av Avtal om intradagsblankning eller dessa Allmänna villkor för 
intradagsblankning ska ha verkan gentemot Kunden 30 kalenderdagar efter det 
att Kunden ska anses ha mottagit meddelandet. 

Meddelande som skickats av Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt 
brev ska Kunden anses ha fått senast femte bankdagen efter avsändandet, om 
brevet sänts till den postadress som angivits ovan. Meddelande genom e-post, 
telefax, S.W.I.F.T., internet eller annan elektronisk kommunikation ska Kunden 
anses ha fått vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer, 
elektronisk adress eller via Bolagets meddelandecentral. Om Kunden får ett 
sådant meddelande vid en tidpunkt som inte är Bolagets normala kontorstid i 
Sverige ska Kunden anses ha fått meddelandet påföljande bankdag. 
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9. Överlåtelse
Kunden äger ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt 
Avtal om intradagsblankning utan att först ha erhållit motpartens skriftliga 
medgivande därtill. 

10. Meddelanden m.m.
Bestämmelser om meddelanden m.m. återfinns i Allmänna bestämmelser för 
depå/konto, punkt G.3.
 
11. Ångerrätt
Kunden har rätt att frånträda Avtal om intradagsblankning genom att lämna 
eller sända ett meddelande om detta till Bolaget inom 14 dagar från den dag 
avtalet ingicks, eller från den dag då Kunden får del av avtalsvillkor och övrig 
information om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. 

12. Behandling av personuppgifter
Bolaget behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter 
som lämnas och inhämtas i samband med ansökan och avtal, eller som i 
övrigt registreras i samband med administrationen av förevarande produkter 
och tjänster. Ändamålen med behandlingen är att samla in, kontrollera 
och registrera personuppgifterna inför ett ingående av ett avtal samt att 
dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Därutöver kan 
uppgifterna komma att behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser, 
genomföra marknads-, affärs- och kundanalyser (inbegripet profilering), 
bedriva marknadsföring samt förbättra, utveckla och kundanpassa de tjänster 
och produkter som erbjuds. Personuppgifterna kan även komma att behandlas 
för andra ändamål än för vilka de samlats in, i enlighet med tillämplig lag. 
Om direktreklamspärr har begärts kommer uppgifterna inte att behandlas 
för direktmarknadsföring. Fullständig information om behandlingen av 
personuppgifterna och registrerades rättigheter finns på 
www.nordnet.fi/fi/sv/info/personuppgifter. 

13. Tillämplig lag m.m.
Tolkning och tillämpning av Avtal om intradagsblankning ska ske i enlighet med 
finsk lag. Tvister som kan uppkomma skall avgöras av Helsingfors tingsrätt, 
såvitt avtalet inte gäller konsument, i första instans.
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