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DEFINITIONER
I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna 
bestämmelser förstås med 

a) värdepapper 
dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden, 
d v s överlåtbara värdepapper som kan bli 
föremål för handel på kapitalmarknaden, 
penning marknadsinstrument, fondandelar 
och finansiella derivatinstrument, 

dels värdehandling, varmed avses handling som 
inte kan bli föremål för handel på kapital-
marknaden, såsom aktie eller enkelt skul-
debrev som enligt definitionen ovan inte är 
finansiellt instrument, borgensförbindelse, 
gåvobrev, pantbrev eller liknande handling,

b) avräkningsnota besked om att en order/ett 
affärsuppdrag har utförts, 

c) reglerad marknad såsom definierat i lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs ett 
multilateralt system inom EES som sammanför eller 
möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och 
säljintressen i finansiella instrument från tredje 
man – regelmässigt, inom systemet och i enlig-
het med icke skönsmässiga regler – så att detta 
leder till avslut,

d) marknadsplats en reglerad marknad eller en 
handelsplattform (MTF),

e) handelsplats en marknadsplats, en systematisk 
internhandlare eller en marknadsgarant inom EES 
eller en annan person som tillhandahåller likviditet 
inom EES eller enhet som motsvarar någon av de 
föregående utanför EES.

A. FÖRTECKNING OCH FÖRVARING 
I DEPÅ M M
A.1 Förteckning och förvaring i depå 
A.1.1 Bolaget skall i Depån förteckna sådant 

värdepapper som mottagits av Bolaget för 
förvaring m m i Depå. Bolaget förbehåller 
sig rätten att pröva mottagandet av visst 
värdepapper, se även punkt G.9. Om Kunden 
har flera depåer hos Bolaget och Kunden 
inte instruerat Bolaget om i vilken depå visst 
värdepapper skall förtecknas, får Bolaget 
självt bestämma i vilken depå förteckningen 
skall ske. 

A.1.2 Enligt dessa bestämmelser skall finansiellt 
instrument i kontobaserat system hos central 
värdepappersförvarare eller motsvarande – t 
ex på vp-konto hos Euroclear Sweden AB 
(Euroclear Sweden) – anses ha mottagits när 
Bolaget erhållit rätt att registrera eller låta 
registrera uppgifter avseende instrument i 
sådant system. Övriga värdepapper anses 
ha mottagits när de överlämnats till Bolaget. 
Mottagna värdepapper som utfärdats i 
dokumentform skall förvaras av Bolaget för 
Kundens räkning. 

A.1.3 Bolaget får låta förteckna och i förekom-
mande fall förvara Kundens värdepapper 
hos annat värdepappersinstitut i Sverige 
eller i utlandet, s k depåförande institut. 
Depåförande institut utses av Bolaget efter 
eget val. Förvaring hos depåförande institut 
sker normalt i Bolagets namn för Kunders 
räkning. Därvid får Kundens värdepapper 
registreras tillsammans med andra ägares 
värdepapper. Bolaget får även låta Kundens 
finansiella instrument ingå i ett för flera ägare 
gemensamt dokument. Bolaget får uppdra åt 
ett depåförande institut att i Bolagets ställe 
låta sig registreras för Kundens värdepap-
per. Kunden är införstådd med att Kundens 
värdepapper kan komma att förvaras på ett 
samlingskonto hos depåförande institut. 
Huruvida Kunden har en sakrättsligt skyddad 
separationsrätt i händelse av att Bolaget 
eller depåförande institut skulle försättas i 
konkurs eller drabbas av annan åtgärd med 
motsvarande rättsverkningar kan variera 
och är beroende av tillämplig lagstiftning. 
I Sverige föreligger separationsrätt under 
förutsättning att värdepappren hålls avskilda 
från det depåförande institutets eller Bola-
gets egna värdepapper.
Vid förteckning och förvaring hos depåfö-
rande institut i utlandet kan det till följd av 
tillämplig utländsk lag vara omöjligt att iden-
tifiera kunders värdepapper separat från det 
depåförande institutets eller Bolagets egna 
värdepapper, varvid kunders värdepapper vid 
en konkurssituation skulle kunna komma att 
anses ingå i det depåförande institutets eller 
Bolagets tillgångar. 
Depåförande institut kan ha säkerhet i eller 
kvittningsrätt avseende kundens värdepap-
per och därtill kopplade fordringar.

A.1.4 Bolaget utför ingen äkthetskontroll av 
Kundens värdepapper. 

A.1.5 För förteckning, överföring och utlämnande 
av värdepapper förbehåller sig Bolaget 
skälig tid. 

A.1.6 Bolaget förbehåller sig rätt att avföra vär-
depapper från Kundens Depå när den som 
utgivit värdepapperet försatts i konkurs eller 
värdepapperet av annat skäl förlorat sitt 
värde. Om möjligt skall Bolaget därvid söka 
registrera värdepapperet i Kundens namn. 

A.2 Förvaltningsregistrering (motsvarande) 
Bolaget får såsom förvaltare låta registrera mot-
tagna värdepapper i eget namn hos den som i 
Sverige (t ex Euroclear Sweden) eller i utlandet 
fullgör registreringsuppgift avseende instrumentet. 
Därvid får Kundens finansiella instrument regist-
reras tillsammans med andra ägares finansiella 
instrument av samma slag. Bolaget får även låta 
Kundens finansiella instrument ingå i ett för flera 
ägare gemensamt dokument. Bolaget får uppdra 
åt ett depåförande institut att i Bolagets ställe låta 
sig registreras för Kundens finansiella instrument. 

A.3 Depåinformation
Kunden får via Bolagets hemsida uppgifter om 
depån innefattande bl a aktie- och fondandelsinne-
hav och saldo. För det fall Bolaget från fondbolaget 
erhåller uppgift om fondandelsinnehav angivet med 
fler än fyra decimaler, gör Bolaget en avrundning 
nedåt innan redovisning görs till Kunden. Bolaget 
svarar inte för att uppgifterna är korrekta.

B. BOLAGETS ÅTAGANDEN 
AVSEENDE VÄRDEPAPPER 
B.1 Allmänt 
B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta 

under punkten B.2 nedan angivna åtgärder 
beträffande mottagna värdepapper. 

B.1.2 Åtagandena inträder – om inte annat anges 
nedan eller särskilt överenskommits – för 
svenska finansiella instrument registrerade 
hos Euroclear Sweden fr o m den femte, 
och för övriga svenska värdepapper samt 
för utländska finansiella instrument fr o m 
den femtonde, bankdagen efter det att vär-
depapperen mottagits av Bolaget. Bolaget 
är således ej skyldigt att bevaka frister som 
löper ut dessförinnan.

B.1.3 Bolaget vidtar nedan angivna åtgärder under 
förutsättning att Bolaget i god tid fått fullgod 
information om den omständighet som 
föranleder åtgärden genom meddelande 
från Kunden, depåförande institut, emit-
tent, Euroclear Sweden eller annan central 
värdepappersförvarare. 

B.1.4 Kunden medger härmed att information 
från fondbolag, vars fonder Kunden är 
fondandelsägare i, endast kommer att till-
handahållas i elektronisk form via Bolagets 
hemsida. Kunden avsäger sig rätten till att 
erhålla årsberättelse eller halvårsredo görelse 
i pappersform. 

B.1.5 För distribution av årsredovisningar, delårs-
rapporter, prospekt och annan information 
ansvarar emittenten. Om Kunden i Depå-/
kontoavtalet markerat att årsredovisningar m 
m önskas från Euroclear Sweden-registrerad 
emittent i vilken Kunden innehar värdepap-
per förtecknade i Depån, lämnar Bolaget på 
emittentens begäran, via Euroclear Sweden, 
Kundens namn- och adressuppgifter. Emit-
tenten distribuerar normalt årsredovisningar, 
delårsrapporter och liknande. Prospekt och 
annan information om erbjudanden distribu-
eras normalt inte. Bolaget tillställer Kunden 
i stället en sammanfattning av erbjudandet. 
Kunden får samtidigt en anvisning om var mer 
information om erbjudandet finns. 

B.1.6 Bolaget får helt eller delvis underlåta att vidta 
en åtgärd, om det på till Depån anslutet Konto 
inte finns erforderliga medel för åtgärden 
eller om Bolaget inte förses med de uppgifter 
som krävs för åtgärden. 

B.1.7 Bolaget får på eget initiativ och efter egen 
bedömning i varje enskilt fall, oavsett vad 
som anges i punkt B.2 nedan, för Kundens 
räkning vidta eller underlåta att vidta åtgärd 
som anges i nämnda punkter om Bolaget sär-
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skilt angivit detta i meddelande om åtgärden 
till Kunden och denne inte lämnat instruktion 
om annat inom den svarstid som angetts i 
meddelandet. Kunden är bunden av åtgärd 
som Bolaget sålunda vidtagit eller underlåtit 
att vidta på samma sätt som om Kunden själv 
givit uppdrag om åtgärden. 

B.2 Fondandelar
Beträffande svenska och utländska fondandelar 
åtar sig Bolaget att underrätta Kunden om överlå-
telser, sammanläggningar och delningar av fonder 
i vilka Kunden är andelsägare, när Bolaget erhållit 
sådan information från fondbolaget. Beträffande 
sådana fondandelar kan Bolaget komma att motta 
utdelning i form av kontanter. Erhållen utdelning 
kommer, efter sedvanligt preliminärskatte avdrag, 
att investeras i fonden vid närmast följande teck-
ningstillfälle om inte Kunden meddelat Bolaget 
att Kunden önskar utdelningen kontant. Kunden 
uppmärksammas särskilt på att delägarrätter utfär-
dade av Bermudabaserade fonder inte omfattas 
av termen fondandelar.

De fonder i vilka Kunden vid var tid kan 
förteckna och förvara andelar på depå i Bolaget 
bestäms av Bolaget och kan variera från tid till 
annan. Vid var tid aktuellt utbud av fonder framgår 
på Bolagets hemsida. Om Kund har förtecknat 
fondandelar på depå i Bolaget som tas bort ur 
fondutbudet ska Kunden överföra sådana fond-
andelar från sin depå i enlighet med Bolagets 
anvisningar och senast inom 30 dagar från det att 
Bolaget har informerat Kunden om att en fond i 
vilken kund har fondandelar kommer att utgå ur 
Bolagets fondutbud. Om Kund inte har flyttat, löst 
in, eller meddelat Bolaget att Kunden önskar lösa 
in sådana fondandelar förbehåller sig Bolaget 
rätten att på det sätt som Bolaget finner lämpligt 
överföra eller avyttra hela eller delar av Kundens 
innehav av sådana fondandelar.

B.3 ÖVRIGA VÄRDEPAPPER
B.3.1 Beträffande utländska värdepapper (exem-

pelvis Bermudabaserade fonder tillgängliga 
i depåsystemet från tid till annan) och vär-
dehandlingar andra än fondandelar som inte 
är upptagna för handel på reglerad marknad 
omfattar Bolagets åtagande endast att vida-
rebefordra sådan information som Bolaget 
erhållit från fonden. 

B.3.2 Kunden är införstådd med att Kundens 
rättigheter avseende utländska finansiella 
instrument kan variera beroende på vilken 
jurisdiktion som dessa finansiella instrument 
omfattas av. Kunden är även införstådd 
med att Bolaget då åtgärd avser utländskt 
finansiellt instrument ofta kan komma att 
tillämpa andra tidsfrister gentemot Kunden 
än dem som tillämpas i det land där åtgärd 
skall verkställas. 

C. TILL DEPÅN ANSLUTNA KONTON 
C.1 Till Depån är anslutet ett eller flera Konton. 
Bolaget mottar medel med redovisningsskyldighet. 
Det innebär att kundens medel avskiljs från Bola-
gets förmögenhet och placeras hos en av Bolaget 
anlitad bank. Om överenskommelse inte träffas 
om annat förs ett anslutet Konto i svenska kronor. 

C.2 På anslutet Konto får Bolaget insätta medel 
som utgör för skott för köpuppdrag eller likvid för 
säljuppdrag (motsvarande), avkastning på förval-
tade värdepapper samt medel som Kunden eljest 
överlämnat till Bolaget eller som Bolaget uppburit 
för Kundens räkning och som har samband med 
Depån, såvida Kunden inte anvisat Bolaget annat 
Konto för insättningen.
 
C.3 Bolaget får belasta anslutet Konto med belopp 
som Kunden beordrat eller godkänt samt för varje 

utlägg, kostnad eller förskotterad skatt som har 
samband med Kontot eller Depån. Bolaget får 
vidare belasta anslutet Konto med belopp motsva-
rande dels utlägg, kostnad och arvode för uppdrag 
i övrigt, som Bolaget utfört åt Kunden, dels likvid 
för annan förfallen obetald fordran som Bolaget 
vid var tid har gentemot Kunden. 

C.4 För belopp varmed Kunden är i betalnings-
dröjsmål, har Bolaget rätt till ränta på sin fordran 
till dess full betalning erlagts. Ränta beräknas från 
den likviddag som anges i avräkningsnotan eller 
den senare dag, då instrumenten fanns tillgängliga 
för köparen, till och med den dag betalning sker. 
Ränta utgår för varje period om en vecka eller del 
av vecka, varunder dröjsmålet varar, efter en årlig 
räntesats som med åtta procentenheter överstiger 
den STIBOR-ränta (Stockholm Interbank Offered 
Rate) för en veckas upplåning, som fastställts 
två bankdagar före den första dagen i varje 
sådan period. Ränta utgår dock inte för någon 
dag efter lägre räntesats än som motsvarar den 
av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande 
referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) 
med tillägg av åtta procentenheter.

D. HANDEL MED VÄRDEPAPPER 
ÖVER DEPÅN 
D.1.1 På uppdrag av Kunden – även innefattande 

vad Kunden och Bolaget eventuellt har 
kommit överens om i särskilt avtal om handel 
via elektroniskt medium – utför Bolaget köp 
och försäljning av finansiella instrument 
samt andra uppdrag avseende handel med 
finansiella instrument för Kundens räkning. 
Efter fullgörandet och om förutsättningar 
härför föreligger redovisar Bolaget dessa 
transaktioner i Kundens Depå. 

D.1.2 Kunden är medveten om att Bolaget kan 
spela in telefonsamtal i samband med att 
Kunden lämnar Bolaget uppdrag om handel 
eller instruktioner avseende Kundens Depå 
och anslutna Konton. I de fall inspelning 
sker kommer Kunden informeras om detta i 
samband med samtalet. 

D.1.3 Kunden är bunden av Bolagets vid var tid 
gällande sär skilda Riktlinjer för utförande av 
order samt sammanläggning och fördelning 
av order och de villkor som vid var tid gäller 
för handel med visst finansiellt instrument i 
och med att Kunden tar Bolagets tjänster 
i anspråk i vad avser instrumentet. Med 
sådana villkor förstås dels vid var tid gällande 
Allmänna villkor för handel med finansiella 
instrument, villkor i orderunderlag och villkor 
i av Bolaget upprättad avräkningsnota, dels 
regler antagna av Bolaget, svensk eller 
utländsk emittent, handelsplats, clearing-
organisation eller central värdepappers-
förvarare. Det åligger Kunden att hålla sig 
underrättad om och följa nu nämnda villkor 
och regler. Närmare information om villkor 
om handel lämnas via Bolagets hemsida. 
Det åligger Kunden att ta del av denna 
information.

D.1.4 Enligt Allmänna villkor för handel med 
finansiella instrument äger Bolaget rätt att 
makulera köp eller försäljning där avslut 
träffats för Kundens räkning i den omfatt-
ning som avslutet makulerats av aktuell 
handelsplats. Samma rätt gäller om Bolaget 
i annat fall finner makulering av avslut vara 
påkallad med hänsyn till att ett uppen bart fel 
begåtts av Bolaget, marknadsmotpart eller av 
Kunden själv eller, om Kunden genom order 
handlat i strid med gällande lag eller annan 
författning eller om Kunden i övrigt brutit mot 
god sed på värdepappersmarknaden. Har 
det makulerade avslutet redan redovisats i 
Kundens Depå kommer Bolaget att korrigera 

och redovisa detta i enlighet med punkt G.5. 
D.1.5 För den händelse någon av parterna skulle 

försättas i kon kurs eller företagsrekonstruk-
tion skulle beslutas för Kunden, enligt lagen 
(1996:764) om företagsrekonstruktion, 
skall samtliga utestående förpliktelser 
med anledning av handel med finansiella 
instrument mellan parterna avräknas mot 
varandra genom slut avräkning per den dag 
sådan händelse inträffar. Vad som efter 
sådan slutavräkning tillkommer ena parten 
är omedelbart förfallet till betalning. 

D.2 Orderläggning
D.2.1 Då Bolaget godkänt Kunden för handel på 

depå kan upp drag om köp eller försäljning 
av värdepapper lämnas genom att fylla i 
och sända en order genom Bolagets han-
delssystem. En order kan sändas genom 
handelssystemet på de sätt som Bolaget vid 
var tid erbjuder (Internet). I undantagsfall och 
efter Bolagets särskilda medgivande i varje 
enskilt fall kan uppdrag om köp/försäljning 
lämnas på annat av Bolaget anvisat sätt. 
Kunden försäkrar att han besitter erforderlig 
kompetens för handel i respektive han dels-
system. För handel m m utgår avgifter (såsom 
courtage) till Bolaget i enlighet med de villkor 
som Bolaget vid var tid tillämpar. 

D.2.2 Efter genomförd affär erhåller Kunden 
bekräftelse på trans aktionen. Kunden äger 
endast rätt att använda handelssystemet för 
egna affärer. Kunden förbinder sig att inte 
lämna köp- eller säljuppdrag på annat sätt. 

D.2.3 Lämnat uppdrag gäller under en handelsdag 
om inte Kunden anger annat. Detta innebär 
att uppdrag som lämnas under handelsplats 
öppethållande gäller till dess handelsplats 
stänger samma dag. Uppdrag som lämnas 
efter handelsplats stängning gäller till dess 
handelsplatsen stänger följande handelsdag. 

D.2.4 Kunden får inte genom lämnandet av order 
handla i strid med gällande lag eller annan 
författning eller i övrigt bryta mot god sed 
på värdepappersmarknaden. 

E. HANDELSTJÄNSTEN
Kunden erhåller ett brev innehållande använ-
darnamn och lösenord. Kunden är införstådd 
med att samtliga uppdrag och instruktioner som 
lämnats till Bolaget med utnyttjande av Kundens 
lösenord är – oavsett vem som lämnat uppdra-
get eller instruktionen – bindande för Kunden. 
Kunden förbinder sig att hålla användarnamn och 
lösenord hemliga och att inte anteckna dessa på 
ett sådant sätt att dess samband med Bolagets 
handelstjänst framgår. Kunden förbinder sig att 
omedelbart anmäla till Bolaget om misstanke 
finns att någon obehörig fått kännedom om det 
personliga lösenordet. 

Bolaget äger rätt att när som helst ändra 
Kundens användarnamn och lösenord. Sker sådan 
ändring skall Bolaget snarast möjligt meddela 
Kunden. Bolaget är inte ansvarigt vare sig för 
direkt eller indirekt skada som Kunden eller annan 
åsamkas till följd av sådan ändring. 

Bolaget äger rätt att utan föregående med-
delande till Kunden spärra Kundens åtkomst via 
användarnamn och lösenord till Bolagets handels-
tjänst vid upprepat användande av felaktigt lösen-
ord eller vid misstanke om obehörigt utnyttjande 
av lösenord. Om Bolaget spärrat lösenordet enligt 
vad som sagts ovan kommer Kunden att snarast 
möjligt informeras därom. 
Bolaget är inte ansvarigt vare sig för direkt eller 
indirekt skada som Kunden eller annan åsamkas 
till följd av sådan spärrning av lösenordet som 
angivits ovan i denna punkt. 

Kunden är betalningsskyldig för order som 
lämnats av den som obehörigen nyttjat Kundens 

2 (4)



lösenord. Kunden är också ansvarig för förlust 
eller skada som åsamkas Bolaget, tredje man eller 
Kunden själv (i) på grund av att Kunden uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet avslöjat det personliga 
lösenordet för annan ,(ii) om lösenordet på grund 
av Kundens grova oaktsamhet på annat sätt 
kommit till obehörigs kännedom (iii) om Kunden 
inte omedelbart efter misstanke därom anmält 
detta till Bolaget. 

Om Kunden är juridisk person svarar Kunden 
för att endast behörig(a) person(er) hos Kunden 
har kännedom om och får använda användarnamn 
och lösenord. 

F. SKATTER M M 
F.1 Kunden skall svara för skatter och andra avgif-
ter som skall erläggas enligt svensk eller utländsk 
lag med avseende på värdepapper förtecknade 
i Depån, t ex preliminärskatt, utländsk källskatt 
respektive svensk kupongskatt på utdelning. 

F.2 Bolaget kan, till följd av svensk/utländsk lag, 
svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut 
eller Bolagets avtal med svensk/utländsk myndig-
het vara skyldigt att för Kundens räkning vidta 
åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning/
ränta/avyttring avseende Kundens värdepapper. 
Det åligger Kunden att tillhandahålla den informa-
tion, inkluderande undertecknande av skriftliga 
handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändig 
för att fullgöra sådan skyldighet. 

F.3 Om Bolaget till följd av skyldighet enligt punkt 
F.2 för Kundens räkning erlagt skatt äger Bolaget 
gottgöra sig motsvarande belopp på sätt som 
anges i punkt C.3. 

F.4 Bolaget skall, på särskilt uppdrag av Kunden, 
om rätt därtill föreligger och om Bolaget bedömer 
det som praktiskt möjligt och lämpligt söka med-
verka till nedsättning eller restitution av skatt samt 
utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndig-
het. Bolaget får i samband därmed teckna Kundens 
namn samt även lämna uppgift om Kunden och 
Kundens värdepapper i erforderlig omfattning. 

G. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
G.1 Tidsgrepp
Med bankdag avses i dessa Allmänna bestämmel-
ser dag i Sverige som inte är söndag eller allmän 
helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är 
likställd med allmän helgdag (sådana likställda 
dagar är f n lördag, midsommarafton, julafton 
samt nyårsafton). 

G.2 Avgifter m m 
För förvaring samt för övriga tjänster enligt dessa 
bestämmelser uttages avgifter enligt vad Bolaget 
meddelat Kunden vid öppnandet av Depån eller 
senare på sätt som anges i punkt G.12.
Avgifter debiteras anslutet Konto i svenska kronor 
om ej Bolaget meddelar annat. Upplysning om gäl-
lande avgifter kan på begäran erhållas via Bolagets 
hemsida eller telefon. 

Kunden uppmärksammas på att meddelande 
om ändringar i prislistan endast tillställs Kunden 
via Internet. 

Kunden skall ersätta Bolagets kostnader och 
utlägg som har samband med Bolagets uppdrag 
enligt dessa bestämmelser samt kostnader och 
utlägg för att bevaka och driva in Bolagets fordran 
hos Kunden. 

G.3 Meddelanden m m
Bolaget kommer i första hand att tillhandahålla 
information till kunden via depån. Bolaget äger 
därtill rätt att tillhandahålla information till Kunden 
via e-post till av Kunden i Depå-/kontoavtalet 
angiven e-postadress när Bolaget bedömer att 
tillhandahållande via e-post är lämpligt.

Meddelande som avsänts av Bolaget med 
rekommenderat brev eller vanligt brev skall anses 
ha nått Kunden senast femte bankdagen efter 
avsändandet, om brevet sänts till den adress som 
Kunden uppgivit. 

Meddelande genom telefax, Internet eller 
annan elektronisk kommunikation skall anses 
ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om 
det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller 
e-postadress. Om ett sådant meddelande når 
Kunden på icke normal kontorstid skall medde-
landet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid 
början av påföljande bankdag. 

Meddelande från Kunden till Bolaget skall 
ställas till den adress som anges i Depå-/konto-
avtalet, såvida Bolaget inte begärt svar till annan 
adress. Meddelande från Kunden skall anses ha 
kommit Bolaget tillhanda den bankdag meddelan-
det kommit fram till nämnda adress. 

G.4 Behandling av personuppgifter
För information om vår behandling av personupp-
gifter hänvisas till vår personuppgiftspolicy på 
Brummer & Partners hemsida, www.brummer.se.
   
G.5 Redovisning 
För transaktioner som företas av Bolaget för 
Kundens räkning äger Bolaget rätt att tillhanda-
hålla elektronisk avräkningsnota. Redovisning för 
depån och anslutna konton lämnas via Bolagets 
hemsida. 

Bolaget ansvarar inte för riktigheten av infor-
mation om värdepapper, som inhämtats av Bolaget 
från extern informationslämnare. 

G.6 Felaktig förteckning i depån m m 
Om Bolaget av misstag skulle förteckna värde-
papper i Kundens Depå eller sätta in medel på 
till Depån anslutet Konto, äger Bolaget korrigera 
förteckningen eller insättningen i fråga. Om 
Kunden förfogat över av misstag förtecknade vär-
depapper eller insatta medel, skall Kunden snarast 
möjligt till Bolaget återlämna värdepapperen eller 
återbetala de medel som erhållits vid avytt ringen 
eller insättningen. Om Kunden underlåter detta 
äger Bolaget rätt att, vid Kundens förfogande över 
värdepapper, köpa in värdepapperen i fråga och 
belasta Kundens Konto med vad som erfordras för 
betalning av Bolagets fordran i anledning härav 
samt, vid Kundens förfogande över medel, belasta 
Kundens Konto med beloppet i fråga. 

Om Bolaget vidtagit korrigering enligt ovan, 
skall Bolaget utan dröjsmål underrätta Kunden 
därom. Kunden äger inte rätt att ställa några 
krav gentemot Bolaget med anledning av sådana 
misstag. 

Vad som angetts i de två föregående styckena 
gäller även när Bolaget eljest förtecknat värdepap-
per i Depån eller satt in medel på anslutet Konto, 
som rätteligen inte skulle ha tillkommit Kunden. 

G.7 Investerarskydd
Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har 
Kunden, om denne i händelse av Bolagets konkurs 
inte skulle få ut sina finansiella instrument hos 
Bolaget, rätt till särskild ersättning med sam-
manlagt högst 250 000 kr. Nämnda ersättning kan 
även innefatta medel som Bolaget tagit emot med 
redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning 
skall senast ett år från dagen för konkursbeslutet 
framställa sitt krav till Riksgälden, som efter pröv-
ning betalar ut ersättning. 

G.8 Begränsning av bolagets ansvar  
I tillägg till de begränsningar av Bolagets ansvar 
som anges på andra ställen i dessa Allmänna 
bestämmelser gäller följande begränsningar av 
Bolagets ansvar. 

a) Särskilt med avseende på de elektroniska 

tjänsterna Kunden är medveten om att det kan upp-
komma driftavbrott eller andra fel eller störningar 
i Kundens, Bolagets eller annans datasystem 
(hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som 
används vid tillämpningen av detta avtal, samt att 
sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis 

– att Kunden inte kan lämna elektroniska order,
– att Kundens elektroniska order inte kommer 
fram till Bolaget, 
– att Kundens elektroniska order kommer fram 
försenade till Bolaget och/eller att verkstäl-
landet av dessa försenas, 
– att Kundens elektroniska order eljest 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. 

Om fel eller störning enligt första stycket före-
ligger har Bolaget i allmänhet möjlighet att ta emot 
order muntligen via telefon. Muntliga order per 
telefon kan lämnas endast under tid som angivits 
på Bolagets hemsida. Skulle fel eller störning enligt 
första stycket medföra att elektroniska order ej kan 
lämnas, och ett stort antal kunder samtidigt söker 
lämna order muntligen per telefon, kan möjligheten 
att lämna order på sistnämnda sätt i praktiken vara 
starkt begränsad. 

Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget 
ej ansvarigt för skada som Kunden eller annan 
åsamkas till följd av i första stycket angivna fel 
eller störningar (ej begränsat till de däri uppräk-
nade exemplen), även innefattande sådan skada 
som kan uppkomma till följd av vad som angivits 
i andra stycket.

Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget 
inte heller ansvarigt för skada som Kunden eller 
annan åsamkas på grund av eventuella fel eller 
brister i kursinformation, nyhetsmaterial, ana-
lysmaterial, uppgifter om innehållet i Kundens 
depå, bekräftelser av olika slag och/eller andra 
tilläggstjänster.

Bolaget ansvarar inte för indirekt skada (såsom 
t ex utebliven vinst, inkomst eller förlust av data), 
om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets 
grova vårdslöshet. 

Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning 
som angivits ovan i denna punkt, är Kunden skyldig 
att omgående påtala detta för Bolaget. Om så ej 
sker förlorar Kunden rätten att begära ersätt-
ning, att häva uppdraget samt att göra gällande 
någon annan påföljd som grundar sig på felet 
eller störningen. 

b) Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror 
av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, 
blockad, bojkott och lockout gäller även om 
Bolaget självt är föremål för eller vidtar sådan 
konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte 
ersättas av Bolaget, om det varit normalt aktsamt. 

Bolaget svarar inte för skada som orsakats av – 
svensk eller utländsk – handelsplats, depåförande 
institut, central värdepappersförvarare, clearingor-
ganisation, eller andra som tillhandahåller motsva-
rande tjänster, och inte heller av uppdragstagare 
som Bolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller som 
anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som 
orsakats av att ovannämnda organisationer eller 
uppdragstagare blivit insolventa. Bolaget svarar 
inte för skada som uppkommer för Kunden eller 
annan med anledning av förfogandeinskränkning 
som kan komma att tillämpas mot Bolaget beträf-
fande finansiella instrument. 

Bolaget ansvarar inte för indirekt skada, om 
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inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets 
grova vårdslöshet.  

Föreligger hinder för Bolaget, på grund av 
omständighet som anges i första stycket, att helt 
eller delvis utföra åtgärd enligt dessa Allmänna 
bestämmelser eller köp- eller säljuppdrag avse-
ende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas 
till dess hindret har upphört. Om Bolaget till följd 
av sådan omständighet är förhindrat att verkställa 
eller ta emot betalning/leverans, skall Bolaget res-
pektive Kunden inte vara skyldig att erlägga ränta. 

Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat 
följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument. 

G.9 Avstående från uppdrag m m
Bolaget förbehåller sig rätt att avsäga sig uppdrag 
enligt dessa bestämmelser avseende svenskt 
finansiellt instrument registrerat hos Euroclear 
Sweden inom fem, och för övriga svenska värde-
papper samt för utländska finansiella instrument 
inom femton, bankdagar efter det att värdepap-
peren mottagits av Bolaget. För utlämnande/
överföring av värdepapperet i fråga gäller därvid 
vad som nedan i punkt G.10 anges om utlämnande/
överföring vid uppsägning. 

G.10 Uppsägning
Envar av Bolaget och Kunden kan uppsäga Depå-/
kontoavtalet till upphörande trettio bankdagar efter 
det att part till motparten i brev eller via e-post 
avsänt uppsägningen. Kunden uppmärksammas 
på att Bolaget kan komma att utnyttja denna rätt 
t  ex i fall Kunden under en sammanhängande 
period om sex månader inte haft några tillgångar i 
depån. Vid Depå-/kontoavtalets upphörande skall 
parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser 
enligt dessa bestämmelser. Depå-/kontoavtalet 
gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort 
samtliga sina åtaganden gentemot motparten. 
Vidare får envar av Bolaget och Kunden uppsäga 
uppdrag enligt dessa bestämmelser avseende visst 
värdepapper på samma villkor som anges ovan. 

Oavsett vad som sagts i föregående stycke får 
part säga upp Depå-/kontoavtalet med omedelbar 
verkan om motparten väsentligen brutit mot avtalet. 
Härvid skall varje avtalsbrott, där rättelse trots 
anmaning härom inte snarast möjligt vidtagits, 
anses som ett väsentligt avtalsbrott. Bolaget får 
även säga upp Depå-/kontoavtalet med omedelbar 
verkan vid förändringar beträffande Kundens skat-
terättsliga hemvist som medför att Bolaget inte 
längre kan fullgöra sin skyldighet att för Kundens 
räkning vidta åtgärder beträffande skatt enligt vad 
som anges i avsnitt F eller att fullgörandet av sådan 
skyldighet avsevärt försvåras. 

Vid Depå-/kontoavtalets upphörande skall 
Bolaget till Kunden utlämna/överföra samtliga 
i Depån förtecknade värdepapper eller – om 
uppsägningen avser visst värdepapper – detta 
värdepapper. 

Kunden skall lämna anvisningar till Bolaget 
om utlämnandet/överföringen. Om inte sådana 
anvisningar lämnats inom sextio kalenderdagar 
efter den dag Depå-/kontoavtalet enligt uppsäg-
ningen upphört eller om utlämnandet/överföringen 
inte kan ske enligt av Kunden lämnade anvisningar, 
får Bolaget 

beträffande finansiellt instrument som regist-
reras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument; för Kundens räkning öppna 
vp-konto eller motsvarande hos central värdepap-
persförvarare och till sådant konto överföra de 
finansiella instrumenten samt 

beträffande annat värdepapper än ovan 

nämnda samt värdepapper i dokumentform om 
försändelse visat sig vara obeställbar; på det sätt 
Bolaget finner lämpligt försälja eller på annat sätt 
avveckla värdepapperen ävensom, om värdepap-
peren saknar värde, låta förstöra respektive 
avregistrera dessa. Ur inflytande köpeskilling 
får Bolaget göra sig betald för vidtagna åtgärder 
samt för kostnaderna för avvecklingen. Eventuellt 
överskott utbetalas till Kunden, medan eventuellt 
underskott omgående skall ersättas av Kunden. 

G.11 Begränsing av åttaganden och förhål-
lande till andra avtal 
Bolaget är inte skyldigt att vidta andra åtgärder 
än vad som anges i dessa bestämmelser, om inte 
särskilt avtal därom skriftligen träffats. Vad som 
uttryckligen anges i sådant särskilt avtal skall gälla 
före dessa bestämmelser. 

G.12 Ändring av de allmänna bestämmel-
serna och avgifter 
Ändringar av dessa Allmänna bestämmelser eller 
Bolagets av gifter skall ha verkan gentemot Kunden 
från och med trettionde kalenderdagen efter det 
att Kunden enligt punkt G.3 skall anses ha mottagit 
meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar 
ändringen har han rätt att inom nämnda tid uppsäga 
Depå-/kontoavtalet enligt dessa bestämmelser till 
upphörande utan iakttagande av i punkt G.10 ovan 
nämnd uppsägningstid. 

G. 13 Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av Depå-/kontoavtalet 
samt dessa Allmänna bestämmelser för Depå-/
kontoavtal skall ske enligt svensk rätt. 
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