
Clearingmedlem (i det følgende kaldet Medlemmet) 
 

      
 

KUNDEAFTALE A 
Integreret handels- og clearingkonto 
hos NASDAQ OMX Clearing AB 
Der kan ikke tilknyttes yderligere handelskonti til en Integreret handels- og clearingkonto. 
Ved oprettelse af Integreret handels– og clearingkonto skal der stilles sikkerhed over for Medlemmet. 

Sagsbehandler 
 

      
 

 

Kunde 
Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn 
 

      
 

CVR-nr./CPR-nr. 
 

      
 

Gade/vej og postnummer eller tilsvarende 
 

      
 

Telefon dagtid 
 

      
 

Postnummer, by og land 
 

      
 

Telefon privat 
 

      
 

Kontonummer hos NASDAQ OMX Clearing AB 
 

      
 

Transaktionskonto hos Medlemmet 
 

      
 

Identifikations-ID til handelsindberetning/Legal Entity Identifier (LEI) (kun til brug for juridiske personer) 
 
 

Pantsætning til Medlemmet 
Pantsat konto hos Medlemmet 
 

      
 

Pantsat depot hos Medlemmet 
 

      
 

Pantsat konto hos værdipapircentral (CSD) 
CSD/Konto nr. 

      

 
Kundeaftalen indgår i NASDAQ OMX Clearing ABs regler for clearing af 
derivater (i det følgende kaldet Regelsættet). De i Regelsættet definerede 
termer har samme betydning i Kundeaftalen og i Regelsættet. NASDAQ 
OMX Clearing ABs Regelsæt er tilgængeligt hos Medlemmet og kan mod 
begæring udleveres. Reglerne er ligeledes tilgængelige på NASDAQ OMX 
Clearing ABs hjemmeside: www.nasdaqomx.com 
 

 
PANTSÆTNING TIL MEDLEMMET (finder eventuelt anvendelse) 
Samtlige finansielle instrumenter, som til enhver tid opbevares eller er 
registrerede i ovennævnte depot hos Medlemmet, samtlige finansielle 
instrumenter, som til enhver tid er registrerede på ovenstående konto hos 
CSD, og den samlede beholdning på ovenstående konto hos Medlemmet, 
pantsættes hermed til Medlemmet i henhold til bestemmelserne på 
følgende side. 
 
GENEREL PANTSÆTNING 
Kundens samtlige krav mod NASDAQ OMX Clearing AB i henhold til 
Kontrakter, som er registrerede eller måtte blive registreret på ovennævnte 
Integrerede handels- og clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB, 
pantsættes hermed til NASDAQ OMX Clearing AB som første prioritet og 
Medlemmet som anden prioritet i henhold til bestemmelserne på følgende 
side. 
 
GODKENDELSE OSV. 
Kunden accepterer hermed, at det til enhver tid gældende Regelsæt, 
vilkårene i denne Kundeaftale med tilhørende bestemmelser, der findes på 
følgende side, samt de af Medlemmet eventuelt udfærdigede 
tillægsbestemmelser har bindende virkning for Kunden i forhold til både 
Medlemmet og NASDAQ OMX Clearing AB.  
 
Kundens opmærksomhed henledes på, at Regelsættet indeholder 
bestemmelser om ansvarsbegrænsning for NASDAQ OMX Clearing AB, 
samt på, at NASDAQ OMX Clearing AB i henhold til Regelsættet kan træffe 
særlige foranstaltninger i visse situationer med det formål at opretholde en 
velfungerende  clearingvirksomhed og kan beslutte at udfærdige ændringer 
af og tillæg til Regelsættet, som får virkning for allerede indgåede 
Kontrakter. Regelsættet indeholder også bestemmelser om gebyrer og 
udbetaling af erstatning ved eventuel forsinket betaling og levering. 
Desuden skal Kunden bemærke, at NASDAQ OMX Clearing AB i henhold 
til Regelsættet ikke ifalder ansvar for direkte eller indirekte skade opstået 
ved brug af markedsinformation fra NASDAQ OMX Clearing ABs 
clearingvirksomhed.  
 
Kunden er indforstået med, at visse instrumenter har specielle egenskaber, 
og at handel med disse kan indebære en særlig risiko. Kunden tiltræder, at 
en kopi af denne Kundeaftale fremsendes til NASDAQ OMX Clearing AB, 
og godkender, at Medlemmet i kontroløjemed videregiver de oplysninger, 
NASDAQ OMX Clearing AB anmoder om. 
 

FULDMAGT 
Kunden giver hermed Medlemmet fuldmagt til – efter Kundens instruktioner 
i hvert enkelt tilfælde og i henhold til NASDAQ OMX Clearing ABs til enhver 
tid gældende Regelsæt samt de af Medlemmet eventuelt udfærdigede 
tillægsbestemmelser – at gennemføre forretninger med instrumenter, der 
udbydes af NASDAQ OMX Clearing AB, samt at opfylde de forpligtelser, 
handelskontoadministratorer og clearingkontoadministratorer er underlagt i 

henhold til Regelsættet. Fuldmagten er undergivet denne Kundeaftales 
bestemmelser, hvoraf visse er at finde på følgende side. I udøvelsen af 
ovennævnte fuldmagt repræsenterer Medlemmet Kunden over for NASDAQ 
OMX Clearing AB. Kunden erhverver dog samme rettigheder og 
forpligtelser over for NASDAQ OMX Clearing AB, som hvis de 
foranstaltninger, der træffes af Medlemmet, i stedet var truffet af Kunden 
selv. 
 
SIKKERHEDSSTILLELSE 
NASDAQ OMX Clearing AB skal i sin egenskab af clearingorganisation i 
henhold til loven sikre, at der over for NASDAQ OMX Clearing AB stilles 
sikkerhed for Kundens forpligtelser, og at denne sikkerhed opretholdes, så 
længe forpligtelserne består.  
Kunden skal over for Medlemmet stille sikkerhed for de forpligtelser, som 
følger af kontrakter registrerede på ovenstående Integrerede handels- og 
clearingkonto (såkaldt indirekte sikkerhedsstillelse). Sikkerhed kan stilles på 
en af de måder, der fremgår af Regelsættets til enhver tid gældende 
Sikkerhedsliste.  
 
Hvis der stilles sikkerhed ved pant i kundens ejendele, og en sådan 
pantsætning over for Medlemmet ikke er foretaget på anden måde, 
eksempelvis ved separat pantebrev eller depotaftale, skal ovenstående 
”Pantsætning til Medlemmet” anvendes.  
 

 

Kundens underskrift 
Sted, dato Underskrift (tegningsberettiget person) samt gengivelse med blokbogstaver 

 
 
 

  

Medlemmets noteringer 
Kopi til NASDAQ OMX Clearing AB, dato Depot hos Medlemmet, hvortil dette dokument er knyttet. 

 
Medlemmets eksemplar



 

 

1. 

Den af Kunden meddelte fuldmagt til Medlemmet om at gennemføre forretninger 
med instrumenter, der udbydes af NASDAQ OMX Clearing AB, skal udøves i 
overensstemmelse med dels det til enhver tid gældende Regelsæt, dels de 
tillægsbestemmelser, Medlemmet måtte have udfærdiget, og de rutiner og vilkår for 
handel med finansielle instrumenter, der til enhver tid er vedtaget af Medlemmet. 
Ændringer i og tillæg til Regelsættet skal på Medlemmets foranstaltning fremsendes 
til Kunden, hvis NASDAQ OMX Clearing AB kræver dette. 
 
2. 
Det kontonummer hos NASDAQ OMX Clearing AB, der skal anvendes af 
Medlemmet, når Medlemmet repræsenterer Kunden over for NASDAQ OMX 
Clearing AB i henhold til denne Kundeaftale, fremgår af foregående side. 
 
3. 

Forretninger med instrumenter, der udbydes af NASDAQ OMX Clearing AB, og som 
foretages med Medlemmets mellemkomst, pålægges gebyrer i henhold til de 
principper, der til enhver tid anvendes af NASDAQ OMX Clearing AB og de enkelte 
medlemmer. 
 
4. 
Der skal på begæring af Medlemmet stilles sikkerhed ved indgåelse af kontrakter 
eller ved anmodning om registrering af kontrakter.  
Medlemmet skal, med mindre det anses for unødvendigt eller såfremt der ikke 
foreligger anden aftale, underrette Kunden om det indledende sikkerhedskrav i 
forbindelse med registreringen af pågældende Kontrakt og skal desuden – i tilfælde, 
hvor sikkerhedssaldoen er negativ - mindst en gang pr. uge underrette Kunden om 
den af NASDAQ OMX Clearing AB senest meddelte sikkerhedssaldo for kontoen. 
 
5. 
Medlemmet har uigenkaldelig bemyndigelse til på afviklingsdagen at debitere eller 
kreditere transaktionskontoen på baggrund af de forretninger, der er foretaget i 
instrumenter udbudt af NASDAQ OMX Clearing AB. 
Kunden skal sikre, at der på afviklingsdagen er et tilstrækkeligt stort beløb til 
disposition på transaktionskontoen. 
 
6. 
Den generelle pantsætning i henhold til denne Kundeaftale omfatter som første 
prioritet samtlige Kundens forpligtelser over for NASDAQ OMX Clearing AB i 
henhold til Kontrakter, der er registrerede for den på foregående side anførte konto 
hos NASDAQ OMX Clearing AB, og omfatter som anden prioritet forpligtelser i 
henhold til Kontrakter, der er registrerede for Kundens øvrige konti hos NASDAQ 
OMX Clearing AB, som er åbnet gennem Medlemmet. Den generelle pantsætning 
må ikke benyttes på en sådan måde, at kravene efter artikel 39 i EMIR tilsidesættes. 
 
7. 
Ejendele, der af Kunden er stillet som pant til Medlemmet i henhold til denne aftale, 
udgør sikkerhed for Kundens erstatningsansvar over for Medlemmet svarende til, 
hvad Medlemmet kan pålægges at skulle betale til NASDAQ OMX Clearing AB i 
henhold til det til enhver tid gældende Regelsæt som følge af Kontrakter, der er 
registrerede på Kundens konto hos NASDAQ OMX Clearing AB. 
Medlemmet har ret til fra pantet at modtage betaling for omkostninger og arbejde 
udført i forbindelse med stiftelse, opretholdelse, varetagelse og realisation af pantet. 
Provenu og andre rettigheder, der opstår på baggrund af pantet, er også omfattet af 
pantsætningen og er således at betragte som pant. 
 
8. 

Medlemmet har ret til - fra Kundens øvrige depoter og konti hos Medlemmet samt 
fra Kundens konto hos den på foregående side angivne CSD, som Medlemmet kan 
foretage registrering eller tilsvarende foranstaltninger over – at overføre finansielle 
instrumenter eller likvide midler til det på foregående side angivne pantsatte depot, 
pantesatte konto eller pantesatte konto hos CSD. En sådan overførsel kan dog kun 
finde sted, hvis de omtalte midler eller finansielle instrumenter ikke er genstand for 
begrænset dispositionsret hos Kunden over for andre parter end Medlemmet, 
ligesom overførsel ikke må være i strid med lovgivning. 
 
9. 
Medlemmet har pligt til at varetage pantet på en ordentligt måde og skal holde 
pantsatte finansielle instrumenter adskilt fra egne instrumenter. Medlemmet og 
Kunden kan dog indgå separat aftale, hvorefter Medlemmet kan disponere over 
pantsatte finansielle instrumenter, eller Medlemmet mod gebyr kan træffe 
forvaltningsmæssige foranstaltninger over pantet. 
 
10. 
Medlemmet må udvise omhu og skal om muligt give pantsætteren meddelelse, 
inden pantet realiseres, hvis dette efter Medlemmets vurdering kan ske, uden at 
Medlemmet herved lider skade. Det er op til Medlemmet at beslutte, i hvilken 
prioritetsrækkefølge, realisation af de stillede sikkerheder skal ske. Det betyder, at 
pantsatte finansielle instrumenter vil kunne sælges i en anden rækkefølge end på 
den markedsplads, hvor de finansielle instrumenter er genstand for handel. Hvis 
pantet består af indestående på en konto hos Medlemmet, kan Medlemmet 
umiddelbart kræve sig betalt ved at trække på kontoen. 
 
11. 
NASDAQ OMX Clearing AB skal så vidt, det er muligt, først kræve realisation af 
sikkerheder i henhold til den generelle pantsætning til NASDAQ OMX Clearing AB 
og kan først herefter gøre krav gældende i forhold til øvrig sikkerhedsstillelse eller 
Medlemmets eventuelle betalingsansvar. 
 
 

12. 
Medlemmet eller den, der måtte udpeges af Medlemmet, bemyndiges til at 
underskrive på vegne af Kunden, når en sådan foranstaltning er nødvendig for at 
kunne realisere pantet eller på anden måde at kunne beskytte eller udøve 
rettigheder over pantet. Kunden kan ikke tilbagekalde denne bemyndigelse, så 
længe pantsætningen er gældende. 
 
13. 
Samtlige finansielle instrumenter, som af Kunden overføres til det på foregående 
side angivne depot eller den angivne konto hos CSD, skal umiddelbart kunne 
leveres og stå til fri disposition. 
Kunden kan ikke råde over finansielle instrumenter eller midler, der er pantsat i 
henhold til denne aftale, uden at Medlemmet i hvert enkelt tilfælde har givet sit 
samtykke hertil. 
 
14. 

Kunden skal kompensere Medlemmet for alle former for forpligtelser, krav, udlæg 
eller omkostninger, som Medlemmet måtte ifalde eller pådrage sig, enten som 
følge af eller i forbindelse med denne Kundeaftale eller andre foranstaltninger, 
som er truffet af Medlemmet i henhold til Kundeaftalen, eller som følge af, at 

Kunden har overtrådt bestemmelserne i Regelsættet eller bestemmelser i denne 
Kundeaftale. 
 
15. 
Til beskyttelse af Medlemmets krav over for Kunden, eksempelvis som følge af 
kundens manglende sikkerhedsstillelse for Kontrakter, registreret på Kundens 
konto, har Medlemmet ret til - uden først at skulle forhøre sig hos Kunden og 
udover at realisere pantsat sikkerhed – at lukke Kundens kontrakter og foretage 
andre foranstaltninger for at afhjælpe den manglende sikkerhedsstillelse i den 
udstrækning, som er nødvendigt for at Medlemmet holder sig selv skadesløs. 
Medlemmet har i denne forbindelse blandt andet ret til for Kundens regning at 
købe og sælge Kontrakter samt at lukke Kontrakter før udløb. 
 
16. 

Medlemmet hæfter ikke for NASDAQ OMX Clearing ABs forpligtelser over for 
Kunden vedrørende Kontrakter, der er registrerede på Kundens konto hos 
NASDAQ OMX Clearing AB. 
 
17. 
Hvis Medlemmet og Kunden aftaler tillægsbestemmelser til denne Kundeaftale, 
kan sådanne bestemmelser ikke begrænse Kundens forpligtelser over for 
NASDAQ OMX Clearing AB i henhold til denne Kundeaftale eller det til enhver tid 
gældende Regelsæt. 
 
18. 
Medlemmet hæfter ikke for skade som følge af svensk eller udenlandsk 
lovgivning, foranstaltninger vedtaget af svenske eller udenlandske myndigheder, 
krig, el-afbrydelse, telefonafbrydelse, brand, vandskade, strejke, blokade, boykot, 
lockout eller lignende omstændigheder. Forbeholdet med hensyn til strejke, 
blokade, boykot eller lockout gælder også, selvom Medlemmet selv tager 
sådanne konfliktmidler i anvendelse eller er genstand for disse. 
Skade, som opstår på anden baggrund, skal ikke erstattes af Medlemmet, hvis 
Medlemmet har udvist almindelig agtpågivenhed. Medlemmet hæfter ikke for 
indirekte skade. 
Medlemmet hæfter ikke for skade, som beror på befuldmægtigede, som 
Medlemmet ved udvisning af tilbørlig omhu har meddelt en fuldmagt, eller som er 
anvist af Kunden. Medlemmet hæfter heller ikke for skade, som er påført Kunden 
eller en anden part på grund af en begrænset dispositionsret, som Medlemmet 
kan være omfattet af i forbindelse med finansielle instrumenter. 
Hindres Medlemmet i helt eller delvist at udføre købs- eller salgsopdrag i 
forbindelse med finansielle instrumenter på grund af en begivenhed som omtalt i 
stykket ovenfor, udskydes foranstaltningen indtil det tidspunkt, hvor hindringen er 
bragt til ophør. Hvis Medlemmet som følge af en sådan begivenhed hindres i at 
foretage eller modtage betaling, skal henholdsvis Medlemmet og Kunden ikke 
betale morarente. 
 
19. 
Anvendelse og fortolkning af denne Kundeaftale er underlagt svensk lov. 
Tvister mellem Kunden og Medlemmet om denne Aftale skal pådømmes af 
svenske domstole med Stockholms Tingsrätt som første instans. Tvister mellem 
en Kunde, som er hjemmehørende i et andet land end Sverige, og et Medlem, 
som har officielt hovedsæde eller filial i samme land, skal dog pådømmes af 
domstolene i dette land. 
 
 
 
Denne kundeaftale er en oversættelse af den svenske original. I 
tilfælde af uoverensstemmelser i ordlyden mellem denne aftale og den 
svenske original har den svenske original forrang. 



 

 
Clearingmedlem (i det følgende kaldet Medlemmet) 
 

      
 

KUNDEAFTALE A 
Integreret handels- og clearingkonto 
hos NASDAQ OMX Clearing AB 
Der kan ikke tilknyttes yderligere handelskonti til en Integreret handels- og clearingkonto. 
Ved oprettelse af Integreret handels– og clearingkonto skal der stilles sikkerhed over for Medlemmet. 

Sagsbehandler 
 

      
 

 

Kunde 
Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn 
 

      
 

CVR-nr./CPR-nr. 
 

      
 

Gade/vej og postnummer eller tilsvarende 
 

      
 

Telefon dagtid 
 

      
 

Postnummer, by og land 
 

      
 

Telefon privat 
 

      
 

Kontonummer hos NASDAQ OMX Clearing AB 
 

      
 

Transaktionskonto hos Medlemmet 
 

      
 

Identifikations-ID til handelsindberetning/Legal Entity Identifier (LEI) (kun til brug for juridiske personer) 
 
 

Pantsætning til Medlemmet 
Pantsat konto hos Medlemmet 
 

      
 

Pantsat depot hos Medlemmet 
 

      
 

Pantsat konto hos værdipapircentral (CSD) 
CSD/Konto nr. 

      
 

 
Kundeaftalen indgår i NASDAQ OMX Clearing ABs regler for clearing af 
derivater (i det følgende kaldet Regelsættet). De i Regelsættet definerede 
termer har samme betydning i Kundeaftalen og i Regelsættet. NASDAQ 
OMX Clearing ABs Regelsæt er tilgængeligt hos Medlemmet og kan mod 
begæring udleveres. Reglerne er ligeledes tilgængelige på NASDAQ OMX 
Clearing ABs hjemmeside: www.nasdaqomx.com 
 

 
PANTSÆTNING TIL MEDLEMMET (finder eventuelt anvendelse) 

Samtlige finansielle instrumenter, som til enhver tid opbevares eller er 
registrerede i ovennævnte depot hos Medlemmet, samtlige finansielle 
instrumenter, som til enhver tid er registrerede på ovenstående konto hos 
CSD, og den samlede beholdning på ovenstående konto hos Medlemmet, 
pantsættes hermed til Medlemmet i henhold til bestemmelserne på 
følgende side. 
 
GENEREL PANTSÆTNING 
Kundens samtlige krav mod NASDAQ OMX Clearing AB i henhold til 
Kontrakter, som er registrerede eller måtte blive registreret på ovennævnte 
Integrerede handels- og clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB, 
pantsættes hermed til NASDAQ OMX Clearing AB som første prioritet og 
Medlemmet som anden prioritet i henhold til bestemmelserne på følgende 

side. 
 
GODKENDELSE OSV. 
Kunden accepterer hermed, at det til enhver tid gældende Regelsæt, 
vilkårene i denne Kundeaftale med tilhørende bestemmelser, der findes på 
følgende side, samt de af Medlemmet eventuelt udfærdigede 
tillægsbestemmelser har bindende virkning for Kunden i forhold til både 
Medlemmet og NASDAQ OMX Clearing AB.  
 
Kundens opmærksomhed henledes på, at Regelsættet indeholder 
bestemmelser om ansvarsbegrænsning for NASDAQ OMX Clearing AB, 
samt på, at NASDAQ OMX Clearing AB i henhold til Regelsættet kan træffe 
særlige foranstaltninger i visse situationer med det formål at opretholde en 
velfungerende clearingvirksomhed og kan beslutte at udfærdige ændringer 
af og tillæg til Regelsættet, som får virkning for allerede indgåede 
Kontrakter. Regelsættet indeholder også bestemmelser om gebyrer og 
udbetaling af erstatning ved eventuel forsinket betaling og levering. 
Desuden skal Kunden bemærke, at NASDAQ OMX Clearing AB i henhold 
til Regelsættet ikke ifalder ansvar for direkte eller indirekte skade opstået 
ved brug af markedsinformation fra NASDAQ OMX Clearing ABs 
clearingvirksomhed.  
 
Kunden er indforstået med, at visse instrumenter har specielle egenskaber, 
og at handel med disse kan indebære en særlig risiko. Kunden tiltræder, at 
en kopi af denne Kundeaftale fremsendes til NASDAQ OMX Clearing AB og 
godkender, at Medlemmet i kontroløjemed videregiver de oplysninger, 
NASDAQ OMX Clearing AB anmoder om. 
 

FULDMAGT 
Kunden giver hermed Medlemmet fuldmagt til – efter Kundens instruktioner 
i hvert enkelt tilfælde og i henhold til NASDAQ OMX Clearing ABs til enhver 
tid gældende Regelsæt samt de af Medlemmet eventuelt udfærdigede 
tillægsbestemmelser – at gennemføre forretninger med instrumenter, der 
udbydes af NASDAQ OMX Clearing AB, samt at opfylde de forpligtelser, 
handelskontoadministratorer og clearingkontoadministratorer er underlagt i 
henhold til Regelsættet. Fuldmagten er undergivet denne Kundeaftales 
bestemmelser, hvoraf visse er at finde på følgende side. I udøvelsen af 
ovennævnte fuldmagt repræsenterer Medlemmet Kunden over for NASDAQ 
OMX Clearing AB. Kunden erhverver dog samme rettigheder og 
forpligtelser over for NASDAQ OMX Clearing AB, som hvis de 
foranstaltninger, der træffes af Medlemmet, i stedet var truffet af Kunden 
selv. 
 
SIKKERHEDSSTILLELSE 
NASDAQ OMX Clearing AB skal i sin egenskab af clearingorganisation i 
henhold til loven sikre, at der over for NASDAQ OMX Clearing AB stilles 
sikkerhed for Kundens forpligtelser, og at denne sikkerhed opretholdes, så 
længe forpligtelserne består.  
Kunden skal over for Medlemmet stille sikkerhed for de forpligtelser, som 
følger af kontrakter registrerede på ovenstående Integrerede handels- og 
clearingkonto (såkaldt indirekte sikkerhedsstillelse). Sikkerhed kan stilles på 
en af de måder, der fremgår af Regelsættets til enhver tid gældende 
Sikkerhedsliste.  
 
Hvis der stilles sikkerhed ved pant i kundens ejendele, og en sådan 
pantsætning over for Medlemmet ikke er foretaget på anden måde, 
eksempelvis ved separat pantebrev eller depotaftale, skal ovenstående 
”Pantsætning til Medlemmet” anvendes.  
 

 

Kundens underskrift 
Sted, dato Underskrift (tegningsberettiget person) samt gengivelse med blokbogstaver 

 
 

 

Medlemmets noteringer 
Kopi til NASDAQ OMX Clearing AB, dato Depot hos Medlemmet, hvortil dette dokument er knyttet. 

 
Kundens eksemplar



Bestemmelser 
 

 

1. 
Den af Kunden meddelte fuldmagt til Medlemmet om at gennemføre forretninger 
med instrumenter, der udbydes af NASDAQ OMX Clearing AB, skal udøves i 
overensstemmelse med dels det til enhver tid gældende Regelsæt, dels de 
tillægsbestemmelser, Medlemmet måtte have udfærdiget, og de rutiner og vilkår for 
handel med finansielle instrumenter, der til enhver tid er vedtaget af Medlemmet. 
Ændringer i og tillæg til Regelsættet skal på Medlemmets foranstaltning fremsendes 
til Kunden, hvis NASDAQ OMX Clearing AB kræver dette. 
 
2. 
Det kontonummer hos NASDAQ OMX Clearing AB, der skal anvendes af 
Medlemmet, når Medlemmet repræsenterer Kunden over for NASDAQ OMX 
Clearing AB i henhold til denne Kundeaftale, fremgår af foregående side. 
 
3. 
Forretninger med instrumenter, der udbydes af NASDAQ OMX Clearing AB, og som 
foretages med Medlemmets mellemkomst, pålægges gebyrer i henhold til de 
principper, der til enhver tid anvendes af NASDAQ OMX Clearing AB og de enkelte 
medlemmer. 
 
4. 
Der skal på begæring af Medlemmet stilles sikkerhed ved indgåelse af kontrakter 
eller ved anmodning om registrering af kontrakter.  
Medlemmet skal, med mindre det anses for unødvendigt eller såfremt der ikke 
foreligger anden aftale, underrette Kunden om det indledende sikkerhedskrav i 
forbindelse med registreringen af pågældende Kontrakt og skal desuden – i tilfælde, 
hvor sikkerhedssaldoen er negativ - mindst en gang pr. uge underrette Kunden om 
den af NASDAQ OMX Clearing AB senest meddelte sikkerhedssaldo for kontoen. 
 
5. 

Medlemmet har uigenkaldelig bemyndigelse til på afviklingsdagen at debitere eller 
kreditere transaktionskontoen på baggrund af de forretninger, der er foretaget i 
instrumenter udbudt af NASDAQ OMX Clearing AB. 
Kunden skal sikre, at der på afviklingsdagen er et tilstrækkeligt stort beløb til 
disposition på transaktionskontoen. 
 
6. 

Den generelle pantsætning i henhold til denne Kundeaftale omfatter som første 
prioritet samtlige Kundens forpligtelser over for NASDAQ OMX Clearing AB i 
henhold til Kontrakter, der er registrerede for den på foregående side anførte konto 
hos NASDAQ OMX Clearing AB, og omfatter som anden prioritet forpligtelser i 
henhold til Kontrakter, der er registrerede for Kundens øvrige konti hos NASDAQ 
OMX Clearing AB, som er åbnet gennem Medlemmet. Den generelle pantsætning 
må ikke benyttes på en sådan måde, at kravene efter artikel 39 i EMIR tilsidesættes. 
 
7. 
Ejendele, der af Kunden er stillet som pant til Medlemmet i henhold til denne aftale, 
udgør sikkerhed for Kundens erstatningsansvar over for Medlemmet svarende til, 
hvad Medlemmet kan pålægges at skulle betale til NASDAQ OMX Clearing AB i 
henhold til det til enhver tid gældende Regelsæt som følge af Kontrakter, der er 
registrerede på Kundens konto hos NASDAQ OMX Clearing AB. 
Medlemmet har ret til fra pantet at modtage betaling for omkostninger og arbejde 
udført i forbindelse med stiftelse, opretholdelse, varetagelse og realisation af pantet. 
Provenu og andre rettigheder, der opstår på baggrund af pantet, er også omfattet af 
pantsætningen og er således at betragte som pant. 
 
8. 
Medlemmet har ret til - fra Kundens øvrige depoter og konti hos Medlemmet samt 
fra Kundens konto hos den på foregående side angivne CSD, som Medlemmet kan 
foretage registrering eller tilsvarende foranstaltninger over – at overføre finansielle 
instrumenter eller likvide midler til det på foregående side angivne pantsatte depot, 
pantesatte konto eller pantesatte konto hos CSD. En sådan overførsel kan dog kun 
finde sted, hvis de omtalte midler eller finansielle instrumenter ikke er genstand for 
begrænset dispositionsret hos Kunden over for andre parter end Medlemmet, 
ligesom overførsel ikke må være i strid med lovgivning. 
 
9. 
Medlemmet har pligt til at varetage pantet på en ordentligt måde og skal holde 
pantsatte finansielle instrumenter adskilt fra egne instrumenter. Medlemmet og 
Kunden kan dog indgå separat aftale, hvorefter Medlemmet kan disponere over 
pantsatte finansielle instrumenter, eller Medlemmet mod gebyr kan træffe 
forvaltningsmæssige foranstaltninger over pantet. 
 
10. 
Medlemmet må udvise omhu og skal om muligt give pantsætteren meddelelse, 
inden pantet realiseres, hvis dette efter Medlemmets vurdering kan ske, uden at 
Medlemmet herved lider skade. Det er op til Medlemmet at beslutte, i hvilken 
prioritetsrækkefølge, realisation af de stillede sikkerheder skal ske. Det betyder, at 
pantsatte finansielle instrumenter vil kunne sælges i en anden rækkefølge end på 
den markedsplads, hvor de finansielle instrumenter er genstand for handel. Hvis 
pantet består af indestående på en konto hos Medlemmet, kan Medlemmet 
umiddelbart kræve sig betalt ved at trække på kontoen. 
 
11. 
NASDAQ OMX Clearing AB skal så vidt, det er muligt, først kræve realisation af 
sikkerheder i henhold til den generelle pantsætning til NASDAQ OMX Clearing AB 
og kan først herefter gøre krav gældende i forhold til øvrig sikkerhedsstillelse eller 
Medlemmets eventuelle betalingsansvar. 
 
 

12. 
Medlemmet eller den, der måtte udpeges af Medlemmet, bemyndiges til at 
underskrive på vegne af Kunden, når en sådan foranstaltning er nødvendig for at 
kunne realisere pantet eller på anden måde at kunne beskytte eller udøve 
rettigheder over pantet. Kunden kan ikke tilbagekalde denne bemyndigelse, så 
længe pantsætningen er gældende. 
 
13. 
Samtlige finansielle instrumenter, som af Kunden overføres til det på foregående 
side angivne depot eller den angivne konto hos CSD, skal umiddelbart kunne 
leveres og stå til fri disposition. 
Kunden kan ikke råde over finansielle instrumenter eller midler, der er pantsat i 
henhold til denne aftale, uden at Medlemmet i hvert enkelt tilfælde har givet sit 
samtykke hertil. 
 
14. 

Kunden skal kompensere Medlemmet for alle former for forpligtelser, krav, udlæg 
eller omkostninger, som Medlemmet måtte ifalde eller pådrage sig, enten som 
følge af eller i forbindelse med denne Kundeaftale eller andre foranstaltninger, 
som er truffet af Medlemmet i henhold til Kundeaftalen, eller som følge af, at 

Kunden har overtrådt bestemmelserne i Regelsættet eller bestemmelser i denne 
Kundeaftale. 
 
15. 
Til beskyttelse af Medlemmets krav over for Kunden, eksempelvis som følge af 
kundens manglende sikkerhedsstillelse for Kontrakter, registreret på Kundens 
konto, har Medlemmet ret til - uden først at skulle forhøre sig hos Kunden og 
udover at realisere pantsat sikkerhed – at lukke Kundens kontrakter og foretage 
andre foranstaltninger for at afhjælpe den manglende sikkerhedsstillelse i den 
udstrækning, som er nødvendigt for at Medlemmet holder sig selv skadesløs. 
Medlemmet har i denne forbindelse blandt andet ret til for Kundens regning at 
købe og sælge Kontrakter samt at lukke Kontrakter før udløb. 
 
16. 

Medlemmet hæfter ikke for NASDAQ OMX Clearing ABs forpligtelser over for 
Kunden vedrørende Kontrakter, der er registrerede på Kundens konto hos 
NASDAQ OMX Clearing AB. 
 
17. 
Hvis Medlemmet og Kunden aftaler tillægsbestemmelser til denne Kundeaftale, 
kan sådanne bestemmelser ikke begrænse Kundens forpligtelser over for 
NASDAQ OMX Clearing AB i henhold til denne Kundeaftale eller det til enhver tid 
gældende Regelsæt. 
 
18. 
Medlemmet hæfter ikke for skade som følge af svensk eller udenlandsk 
lovgivning, foranstaltninger vedtaget af svenske eller udenlandske myndigheder, 
krig, el-afbrydelse, telefonafbrydelse, brand, vandskade, strejke, blokade, boykot, 
lockout eller lignende omstændigheder. Forbeholdet med hensyn til strejke, 
blokade, boykot eller lockout gælder også, selvom Medlemmet selv tager 
sådanne konfliktmidler i anvendelse eller er genstand for disse. 
Skade, som opstår på anden baggrund, skal ikke erstattes af Medlemmet, hvis 
Medlemmet har udvist almindelig agtpågivenhed. Medlemmet hæfter ikke for 
indirekte skade. 
Medlemmet hæfter ikke for skade, som beror på befuldmægtigede, som 
Medlemmet ved udvisning af tilbørlig omhu har meddelt en fuldmagt, eller som er 
anvist af Kunden. Medlemmet hæfter heller ikke for skade, som er påført Kunden 
eller en anden part på grund af en begrænset dispositionsret, som Medlemmet 
kan være omfattet af i forbindelse med finansielle instrumenter. 
Hindres Medlemmet i helt eller delvist at udføre købs- eller salgsopdrag i 
forbindelse med finansielle instrumenter på grund af en begivenhed som omtalt i 
stykket ovenfor, udskydes foranstaltningen indtil det tidspunkt, hvor hindringen er 
bragt til ophør. Hvis Medlemmet som følge af en sådan begivenhed hindres i at 
foretage eller modtage betaling, skal henholdsvis Medlemmet og Kunden ikke 
betale morarente. 
 
19. 
Anvendelse og fortolkning af denne Kundeaftale er underlagt svensk lov. 
Tvister mellem Kunden og Medlemmet om denne Aftale skal pådømmes af 
svenske domstole med Stockholms Tingsrätt som første instans. Tvister mellem 
en Kunde, som er hjemmehørende i et andet land end Sverige, og et Medlem, 
som har officielt hovedsæde eller filial i samme land, skal dog pådømmes af 
domstolene i dette land. 
 
 
 
Denne kundeaftale er en oversættelse af den svenske original. I 
tilfælde af uoverensstemmelser i ordlyden mellem denne aftale og den 
svenske original har den svenske original forrang. 



 

Information om behandling af personoplysninger 
De personoplysninger, som gives i Kundeaftalen, anvendes af både NASDAQ OMX Clearing AB 

(CVR nr. 556383-9058), og clearingmedlemmet. Personoplysningerne kan også blive videregivet til 

koncernforbundne selskaber og underleverandører, der håndterer personoplysninger på vegne af 

NASDAQ OMX Clearing AB. 

 

Hensigten med at videregive oplysningerne til NASDAQ OMX Clearing AB er primært at sikre, at 

forhold med betydning for aftalen er korrekte, at aktivere den konto hos NASDAQ OMX Clearing AB, 

aftalen omhandler samt at administrere kontraktmæssige hændelser og sikkerhedskrav i forbindelse 

med registrering af positioner på den konto, aftalen omhandler. Oplysningerne kan desuden anvendes 

til at kontrollere, at der er stillet sikkerhed for engagementer på den konto, aftalen omhandler, ligesom 

oplysningerne gør det muligt for NASDAQ OMX Clearing AB at træffe de foranstaltninger i 

forbindelse med kontoen, som Regelsættet for NASDAQ OMX Clearing AB til enhver tid giver 

mulighed for. Endelig kan oplysningerne benyttes til at foretage statistiske sammenligninger, analysere 

kundestrukturen og udsende information fra NASDAQ OMX Clearing AB til slutkunderne. 

 

Der åbnes mulighed for opdatering af personoplysninger ved indhentning af opdaterede oplysninger fra 

den svenske stats person- og adresseregister (SPAR) eller tilsvarende registre. 

 

Alle kunder kan rette skriftlig henvendelse til NASDAQ OMX Clearing AB med anmodning om at få 

oplyst, hvilke personoplysninger der findes på vedkommende. Desuden kan kunderne anmode om 

korrektion af personoplysninger, som er fejlagtige eller misvisende.  

 

Begæring om information eller korrektion sendes til: NASDAQ OMX Clearing AB, Tullvaktsvägen 

15, SE-105 78  

 

Behandling af personoplysninger hos clearingmedlemmet fremgår af den information, som fremsendes 

af pågældende clearingmedlem. 
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