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Användare uppmärksammas på att när de väljer att göra en depå Social eller 
bidra med annat innehåll eller andra uppgifter på Shareville innebär det att 
uppgifterna blir publika och att alla, inklusive personer som inte är inloggade 
på Shareville, kan komma att ta del av innehållet. Användare uppmärksammas 
vidare om vikten av att aldrig bidra med uppgifter som skulle kunna användas 
exempelvis för nätbedrägerier eller identitetsstölder. Användaren ansvarar själv 
för all information som denne publicerar på Shareville.

Bolaget tillhandahåller inte personliga rekommendationer om finansiella 
instrument och utarbetar inte investeringsrekommendationer eller analyser på 
Shareville. 

1. Allmänt 
1.1 Nordnet Bank AB (Bolaget) tillhandahåller under varumärket Shareville en 
social plattform för möjlighet att publicera inlägg hänförliga till sparande och 
värdepappersmarknaden och dela sin portfölj (”Shareville”). För att delta på 
Shareville krävs (1) depå/konto hos Bolaget, (2) att användaren är en juridisk 
person eller en myndig fysisk person samt (3) att användaren ingår avtal 
med Bolaget om deltagande på Shareville (”Sharevilleavtal”). Sharevilleavtal 
ingås genom att acceptera dessa vid var tid gällande Villkor för deltagande på 
Shareville (”Användarvillkoren”). Den som har ingått Sharevilleavtal benämns 
som ”Användare”. 

1.2 Den eller de depåer i Bolaget som en Användare väljer att dela på Shareville 
(”göra Sociala”) benämns nedan ”Sociala Depåer”.

1.3 Användare omfattas utöver dessa Användarvillkor oförändrat av övriga avtal 
och villkor som Användaren ingått/avtalat om med Bolaget. 

1.4 I samband med registrering ombeds Användaren att skapa en 
Sharevilleprofil. Bolaget rekommenderar agerande under ett alias vid 
registrering av en Sharevilleprofil i syfte att minimera riskerna för att någon 
otillbörligen utnyttjar uppgifterna som publiceras. Det är inte tillåtet att utge 
sig för att vara någon annan vid registrering av en profil. Det är inte tillåtet 
att avslöja personliga uppgifter eller annan information som kan användas 
i otillbörligt syfte och/eller till skada eller men för Användaren eller annan, 
såsom för nätbedrägerier eller identitetsstölder.

1.5 Användaren ansvarar själv för all information som denne publicerar på 
Shareville och följder av att uppgifter som omfattas av banksekretess eller av 
Dataskyddsförordningen avslöjas. 

1.6 Bolaget förbehåller sig rätten att vid var tid och efter egen bedömning samt 
utan angivande av skäl neka en begäran om att göra en depå Social.

1.7 Bolaget uppmanar till att iaktta försiktighet vid publicering av information på 
Shareville, exempelvis vid lämnande av kommentarer kring transaktioner och 
innehav, samt att kritiskt granska information som andra användare bidragit 
med på Shareville. 

2. Användares uppgifter 
2.1 När Användare publicerar innehåll eller uppgifter på Shareville innebär det 
att Användare tillåter att alla, inklusive personer som inte är Användare, kan 
komma att ta del av innehållet i kombination med Användarens Sharevilleprofil. 
Detta gäller även efter det att Användarens Sharevilleprofil eventuellt avslutas. 

2.2 Användaren ger Bolaget och övriga Användare en oinskränkt rätt att fritt 
nyttja och bearbeta all text och information som Användare bidrar med på 
Shareville. Bolaget och Användarna kan således fritt sammanställa, redigera, 
vidareförmedla, publicera samt på annat sätt använda informationen utan 
ytterligare godkännande från Användaren samt överlåta sina rättigheter i 
enlighet härmed till tredje part. 

2.3 Allt innehåll som en Användare bidrar med kan komma att publiceras utan 
förhandsgranskning. Bolaget förbehåller sig rätten att övervaka och ta bort 
innehåll på Shareville. 

3. Användares skyldigheter avseende Sociala Depåer 
3.1 Användare åtar sig att: 

(a)  följa alla gällande lagar och regelverk vid användandet av Shareville och att  
 inte använda Shareville för att utföra någon olaglig, vilseledande, skadlig  
 eller diskriminerande handling; 

(b)  tillse att dess agerande på Shareville inte utgör eller kan anses utgöra  
 spridande av falsk eller vilseledande information som kan innebära  
 otillbörlig marknadspåverkan enligt lag (2016:1307) om straff för   
 marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument och att inte  
 tillgängliggöra insiderinformation eller på annat sätt agera i syfte att  
 otillbörligt påverka värderingen av ett finansiellt instrument. Spridning av  
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 falsk eller vilseledande information kan ha betydande påverkan på priserna  
 på finansiella instrument på relativt kort tid. Det kan röra sig om fabricering  
 av uppenbart falsk information, men också om avsiktligt utelämnande av  
 väsentliga fakta, liksom medvetet felaktig rapportering av information; 

(c)  tillse att de inlägg som Användaren bidrar med på Shareville inte har sådant  
 innehåll att de utgör investeringsrekommendationer eller annan information  
 som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi avseende ett eller  
 flera finansiella instrument enligt Europaparlamentets och rådets förordning  
 (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/958  
 (marknadsmissbruk), om inte Användaren inte har fått skriftligt   
 godkännande från Shareville att publicera sådant innehåll. Detta innebär  
 exempelvis att inlägg med direkta rekommendationer eller uppmaningar  
 om investeringar i finansiella instrument och förslag, såsom “köp”, “behåll”  
 eller “sälj”, inte är tillåtna; 

(d)  inte tillhandahålla personliga rekommendationer om placeringar i finansiella  
 instrument till andra Användare (investeringsrådgivning);

(e)  avstå från personangrepp, aggressiva uttalanden, förolämpningar, rasistiska  
 eller sexistiska åsikter, inlägg som saknar relevans för Shareville samt  
 yttranden som kan verka stötande; 

(f)  inte publicera innehåll som är hatiskt, hotfullt, pornografiskt eller som  
 uppmanar till våldshandlingar eller bryter mot bestämmelserna i gällande f 
 örfattningar såsom Dataskyddsförordningen eller lag (1998:112) om ansvar  
 för elektroniska anslagstavlor; 

(g)  inte bidra med material, eller länka till material, som kan innebära intrång i  
 någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt, 

(h)  inte skaffa eller försöka skaffa sig åtkomst till andra Användares   
 inloggningsuppgifter eller bereda eller försöka bereda sig otillbörlig åtkomst  
 till anslutna nät eller dataresurser, eller obehörigen ta del av, använda,  
 förstöra, förvanska eller vidarebefordra information från sådan källa; 

(i)  inte samla in Användares innehåll eller uppgifter, eller på annat sätt skaffa  
 åtkomst till Shareville via automatiserade metoder (t.ex. robotar, spindlar  
 eller scrapers) utan Sharevilles tillstånd; 

(j)  inte ladda upp virus eller annan skadlig programkod eller vidta någon åtgärd  
 som kan inaktivera, överbelasta eller försämra Sharevilles funktionalitet; och 

(k)  inte utan skriftligt godkännande från Shareville göra reklam eller i   
 kommersiellt syfte annonsera för egna eller andras tjänster.

4. Bolagets rättigheter och skyldigheter avseende Användare och 
Sociala Depåer 
4.1 Följande uppgifter om en Användares Sociala Depåer benämns gemensamt 
”Normaliserad Data: 

(i)  vid var tid samt historiskt procentuellt innehav i angivet finansiellt   
 instrument i förhållande till det totala värdet på den Sociala Depån; 
(ii)  den historiska utvecklingen av den Sociala Depån sedan depån öppnades;
(iii) transaktioner med angivande av datum, finansiellt instrument, kurs  
 och köp/sälj; 
(iv) genomsnittligt anskaffningsvärde av enskilda innehav; samt
(v) depåtyp. 

Bolaget äger rätt att fritt publicera och på annat sätt använda Användarens 
Normaliserade Data utan ytterligare godkännande från Användaren samt att 
överlåta sina rättigheter i enlighet härmed till tredje part. 

4.2 Bolaget äger rätt att vid var tid och efter egen bedömning samt utan 
underrättelse till Användaren utelämna, lägga till eller ta bort finansiella 
instrument från att ingå i Normaliserad Data exempelvis, men inte uteslutande, 
på grund av risk för marknadsmissbruk. Användaren är medveten om att 
Normaliserad Data därför kan komma att inte helt korrekt återspegla den 
procentuella fördelningen av innehavet samt den historiska utvecklingen i 
förhållande till innehavet på en Sociala Depån. 

4.3 Användaren är medveten om att innehåll och uppgifter på Shareville inte 
alltid tillhandahålls i realtid, utan viss tidsförskjutning kan föreligga exempelvis 
avseende Normaliserad Data, marknadsdata och notiser. Det kan vidare 
uppkomma driftsavbrott eller andra fel eller störningar i Bolagets data-, tele- 
eller elsystem som exempelvis kan medföra att Normaliserad Data inte är 
tillgänglig, blir försenad eller är felaktig. 

4.4 Användaren ger Bolaget rätt att publicera Normaliserad Data avseende 
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Användarens Sociala Depåer tillsammans med Användarens registrerade 
Sharevilleprofil. 

5. Immateriella rättigheter 
5.1 Alla rättigheter (exempelvis upphovsrätt eller varumärkesrätt) till allt 
material (inklusive text, data, grafik, logotyp, struktur och layout) som 
förekommer på Shareville och som Användare inte bidragit med tillhör 
Shareville och/eller dess rättighetshavare. Användare har således inte rätt att 
kopiera, ladda ner eller sprida sådant material.

5.2 Användaren ger Bolaget en icke-exklusiv, överföringsbar, 
vidarelicensierbar, royaltyfri, global licens att använda allt innehåll och alla 
uppgifter som Användaren publicerar på Shareville och som omfattas av 
upphovsrätten (”Skyddat material”).

6. Behandling av personuppgifter 
6.1 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.se/
personuppgifter.

7. Ansvar och skadestånd 
7.1 Bolaget tar inte något ansvar för innehållet i Normaliserad Data eller andra 
uppgifter på Shareville eller uppgifter på Nordnets Plattform som framgår 
härrör från Shareville (nedan tillsammans ”Sharevilledata”). Bolaget ansvarar 
inte heller för åtgärder eller agerande som baserats på Sharevilledata eller för 
eventuella skador som orsakats på grund av Sharevilledata. Bolaget friskriver 
sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att göra en depå 
Social eller att använda Shareville. Bolaget ansvarar således inte i något fall 
för om Sharevilledata, valet att göra en depå Social eller annan användning av 
Shareville, direkt eller indirekt, leder till skada eller förlust, utebliven vinst eller 
inkomst för Användare eller någon annan person som tagit del av innehållet. 
Begränsningen av Bolagets ansvar för skada gäller dock inte om skadan 
orsakats av grov vårdslöshet.

7.2 För det fall att en Användare bryter mot dessa Användarvillkor kan det leda 
till att Användaren stängs av från Shareville och/eller sägs upp av Bolaget 
samt blir ersättningsskyldig mot Bolaget. För det fall en Användare direkt eller 
indirekt skadar Bolaget eller direkt eller indirekt åsamkar Bolaget kostnader 
genom att bryta mot dessa Användarvillkor eller på annat sätt agera i strid mot 
gällande författningar ska Användaren vid anfordran ersätta Bolaget för sådan 
skada.

7.3 Bolaget ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller förlust som 
drabbar Användare eller tredje man på grund av innehåll eller information 
som tillhandahålls av Bolaget eller som Användare överför till eller delar på 
Plattformen eller på grund av brister i tillgängligheten till Plattformen. Bolaget 
ansvarar vidare inte för tredje parters handlingar, uppgifter eller data och 
Användare friskriver Bolaget från alla anspråk och skadestånd som uppstår 
på grund av eller som på något sätt är kopplade till Användares nyttjande av 
Plattformen. Begränsningen av Bolagets ansvar för skada gäller dock inte om 
skadan orsakats av grov vårdslöshet.
 
8. Bolagets rätt att stänga av Användare 
8.1 Bolaget har rätt att när som helst och utan angivande av skäl stänga 
av en Användare från Shareville om Bolaget anser att denne bryter 
mot Användarvillkoren eller annars använder Shareville på ett sätt som 
enligt Bolagets uppfattning kan orsaka Bolaget, Användare, Bolagets 
samarbetspartners eller annan tredje man skada. Bolaget ska meddela 
Användaren om avstängning.

9. Uppsägning
9.1 Bolaget kan säga upp Sharevilleavtalet skriftligen till omedelbart 
upphörande efter det att Användaren ska anses ha fått meddelandet. 

9.2 Användaren kan säga upp Sharevilleavtalet via telefon och på de sätt 
som framgår enligt G.3 i Allmänna bestämmelser för depå/konto (dvs. via 
Bolagets meddelandecentral eller genom att skicka brev) till upphörande 
30 kalenderdagar efter det att Bolaget enligt samma punkt ska anses ha fått 
meddelandet. Efter verkställd uppsägning kommer eventuella kommentarer 
som Användaren bidragit med att finnas kvar om Bolaget inte anser att det 
finns skäl att ta bort dem.

9.3 För det fall den depå som ligger till grund för den Sociala Depån avslutas 
hos Bolaget kommer även den Sociala Depån att avslutas i nära samband 
härmed. 

10. Meddelanden m.m. 
Bestämmelser om meddelanden m.m. återfinns i Allmänna bestämmelser för 
depå/konto, punkt G.3. 

11. Ändring av villkor
11.1 Ändring av dessa Användarvillkor ska ha verkan gentemot Användaren 30 
kalenderdagar efter det att Användaren ska anses mottagit meddelandet om 
ändringen. En ändring som generellt kan anses vara obetydlig för Användaren 
får genomföras utan att Användaren informerats om detta särskilt.

12. Tillämplig lag och tvistlösning 
12.1 Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk 
rätt. Tvist med anledning av Sharevilleavtalet ska prövas i allmän domstol, vilket 
för Kund som inte är konsument alltid ska vara Stockholms tingsrätt som första 
instans.
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