Information om egenskaper och risker
avseende Nordnet API
Du som kund måste
vara införstådd
med följande:

•
•
•

•

att handel via egenutvecklad applikation och Nordnet API sker på Kundens risk;
att Kunden själv noga måste sätta sig in i Nordnet Bank AB:s Användarvillkor m.m. för Nordnet API samt de risker som är 		
förknippade med handel via egenutvecklad applikation och Nordnet API;
att möjligheten att lägga ordrar med automatik medför att risken med handel via Nordnet API blir större än vid ordinär 		
handel via Bolagets hemsida i inloggat läge. Ett mindre fel riskerar att medföra stora konsekvenser innan det hinner upp		
täckas vilket gör det extra viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument;
att Kunden själv måste vidta de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster i samband med handel via egen		
utvecklad applikation och Nordnet API.

Handel med egenutvecklad applikation och Nordnet API
Nordnet Bank AB (Bolaget) tillhandahåller ett Application Programming
Interface (API) som möjliggör sammanknytning av en av Kunden egenutvecklad
handelsapplikation och Bolagets handelssystem (Nordnet API). Tjänsten
beskrivs närmare på Bolagets hemsida och i Användarvillkor m.m. för
Nordnet API.
Som användare av Nordnet API bekräftar du att du är medveten om de risker
som är förenade med användandet av denna tjänst. Du bör därför förvissa
dig om att du är väl förtrogen med tjänsten och dess innebörd innan du börjar
använda densamma.
Bolaget vill göra dig uppmärksam på att handel med värdepapper alltid innebär
ett risktagande och att din investering såväl kan öka som minska i värde. Det
finns ingen garanti för att du får tillbaka det investerade kapitalet. I tillägg till
allmänna risker med handel med finansiella instrument, se särskild blankett om
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument på
www.nordnet.se/blanketter, medför handel via Nordnet API ytterligare risker
bl.a. av teknisk karaktär.
Särskilda risker med handel via Nordnet API
Nedan följer några exempel på särskilda risker med handel via Nordnet API
som dock inte ska uppfattas som någon uttömmande lista. Det kan således
också uppkomma andra risker och det åligger Kunden att vid var tid övervaka
de risker som handel via Nordnet API medför samt att vidta nödvändiga
åtgärder för att minimera dessa vid utvecklandet av sin applikation.
Möjligheten att lägga ordrar med automatik medför att risken med handel via
Nordnet API blir större än vid ordinär handel via Kundens depå på Bolagets
hemsida. Ett mindre fel riskerar att medföra stora konsekvenser innan det
hinner upptäckas. Det medför särskilda krav på att fortlöpande bevaka
värdeförändringar på innehav och postitioner i finansiella instrument.
Det kan uppkomma driftsavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens,
Bolagets eller annans datasystem (hård- eller mjukvara), Internetförbindelse,
tele- eller elsystem som används vid handel via Nordnet API vilket kan medföra
exempelvis
-

att Kunden inte kan lägga elektroniska order;
att Kundens elektroniska order inte kommer fram till Bolaget;
att Kundens elektroniska order kommer fram försenade till Bolaget och/
eller att verkställandet av dessa försenas eller uteblir;
att Kunden inte får information om att dennes order gått till avslut;
att Kundens elektroniska order på annat sätt inte kommer att verkställas på
avsett sätt; eller
att information (såsom information om orderstatus, depå-/kontoinformation
och kursinformation) som Bolaget tillhandahåller elektroniskt inte är
tillgänglig för Kunden eller är felaktig.

Olika bolagshändelser kan snabbt påverka kurserna i de instrument som
handlas via Nordnet API. Bolag kan exempelvis genomföra förändringar i
aktiens kvotvärde, genom att dela upp varje aktie på flera aktier (s.k. split) eller
genom sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) vilket får genomslag på
aktiekursen. Det finns en risk att olika bolagshändelser kan leda till oönskade
effekter särskilt i samband med automatiskt lagda ordrar. Vidare kan olika
instrument komma att byta s.k. värdepappers-ID och t.o.m. marknadsplats från
dag till annan. Det kan leda till att en order avvisas om den grundas på gammal
information. Kunden ansvarar själv för att bevaka denna typ av händelser
och bör vara medveten om de risker dessa händelser innebär.
Särskilda risker följer med Bolagets rätt, enligt Användarvillkor m.m. för
Nordnet API samt Allmänna bestämmelser för depå/konto, att i vissa fall utan
föregående meddelande till Kunden, med omedelbar verkan stänga av Kunden
från möjlighet att handla via Nordnet API eller att avstå från att verkställa av
Kunden lämnad order. Kunden måste vara medveten om att det i sådana fall
åligger Kunden att själv logga in på sin depå via Bolagets hemsida eller att
kontakta Bolaget för att på bästa sätt hantera utestående ordrar etc. som kan
påverkas av att Kunden stängts av från handel via Nordnet API.
Bolaget äger vidare rätt att när som helst göra förändringar i Bolagets
handelssystem utan föregående meddelande till Kunden och tar inte något
ansvar för om sådana förändringar skulle leda till störningar i funktionaliteten
hos Kundens applikation och till skada för Kunden.
Kunden ansvarar för konsekvenserna av handel via Kundens applikation och
Kund som åsamkar Bolaget eller tredje man skada eller kostnader genom att
bryta mot bestämmelser i Nordnet API-avtalet eller genom att handla i strid
med gällande lag eller annan författning eller i övrig i strid med god sed på
värdepappersmarknaden riskerar att få ersätta Bolaget eller tredje man för
sådan skada eller utgiven ersättning. Kunden är vidare ansvarig för att ha
tillräckliga säkerhetsrutiner för att säkerställa att inte någon obehörig kan logga
in på Kundens applikation. Kunden är själv ansvarig för skada som Kunden eller
annan åsamkas till följd av bristande säkerhetsrutiner för inloggning.
Begränsning av bolagets ansvar
Kunden är själv ansvarig för alla risker som tillkommer när Kunden handlar via
en applikation i istället för via Kundens depå på Bolagets hemsida. Det innebär
bl.a. att Kunden själv är ansvarig för utformning, inkoppling och användande av
sin applikation samt dess funktionalitet liksom för sitt datasystem (hård- och
mjukvara), sin Internetförbindelse och det tele- eller elsystem som Kunden
använder vid handel via Nordnet API. En mer detaljerad beskrivning av
begränsningarna i Bolagets ansvar vid handel via Nordnet API framgår av
Bolagets vid var tid gällande Användarvillkor m.m. avseende Nordnet API.

1

Nordnet Bank AB Box 30099 SE-104 25 Stockholm Tel: 010 583 31 00
Order: 010 583 30 00 Fax: 010 583 30 65 Org. nr 516406-0021 E-post: info@nordnet.se www.nordnet.se

Information om egenskaper och risker avseende Nordnet API_2021_1

Om sådana fel eller störningar föreligger har Bolaget i allmänhet möjlighet att
ta emot order muntligen via telefon. Muntlig order per telefon kan dock bara
lämnas under tid som angivits på Bolagets hemsida. Skulle ett stort antal
kunder samtidigt söka lämna order muntligen per telefon kan möjligheten att
lämna order på nämnda sätt i praktiken vara starkt begränsad. Konsekvenserna
av nämnda fel eller störningar riskerar att bli större vid handel via Nordnet
API än vid ordinär handel via Kundens depå dels på grund av den hastighet
med vilken orderläggning därigenom kan ske, dels genom att det tillkommer
ytterligare steg i vilka fel eller störningar kan uppkomma.

