VILKÅR FOR SOCIALE DEPOTER
1.

DEFINITIONER

1. 1 Nordnet Bank AB, cvr. nr. 516406-0021, som bedriver bankvirksomhed i Danmark
via Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige, cvr.-nummer 32301908 herefter
samlet benævnt ”Nordnet”.
1.2

Shareville AB, org. nr 556806-7200, er et svensk selskab, herefter benævnt
”Shareville”. Sharevilles hjemmeside og mobilapplikationer herefter samlet benævnt
”Sharevilles platform”.

1.3

Det eller de depoter, som en kunde hos Nordnet vælger at dele på Sharevilles platform,
(”gøre sociale”) benævnes som ”Sociale Depoter” og indehaveren af et Sociale Depot
benævnes ”Social kunde”.

2.

NORDNETS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED
SOCIALE KUNDER OG SOCIALE DEPOTER

4.

PERSONOPLYSNINGER

4.1

Ved at godkende disse Vilkår for Sociale Depoter samtykker den Sociale Kunde i,
at Nordnet kan behandle den Sociale Kundes personoplysninger i den udstrækning,
dette er nødvendigt for at opfylde disse Vilkår for Sociale Depoter samt Nordnets
øvrige retslige forpligtelser. Den Sociale Kunde samtykker også til, at Nordnet kan
behandle dennes personoplysninger til information om vilkårsændringer og tjenester
med tilknytning til disse Vilkår for Sociale Depoter, og at behandling af dennes
personoplysninger også kan komme blive brugt af Nordnet og andre selskaber i
Nordnet-koncernen med formål, som vedrører direkte markedsføring.

4.2 For yderligere information om Nordnets behandling af personoplysninger henvises til
Almindelige Betingelser for depot/konto hos Nordnet Bank AB.
5.

TAVSHEDSPLIGT

5.1

Nordnet har ikke ret til at dele nogen information om værdien på den Sociale Konto
eller værdien af andelen i de enkelte værdipapirer eller andre aktiver på det Sociale
Depot med Shareville. Nordnet har ikke ret til at dele nogen personlige oplysninger
med Shareville, såsom Sociale Kunders navn eller personnummer. Sådan information
vil ligeledes kunne vises på den Sociale Kundes private Shareville-depot, men vil ikke
være tilgængeligt for andre end Kunden, og således heller ikke Shareville.

2.1. En Social Kunde giver Nordnet ret til at give Shareville følgende oplysninger om den
Sociale Kundes Sociale Depoter:
(i)

procentuel beholdning af angivet finansielt instrument i forhold til den totale
værdi på det Sociale Depot;

(ii)

den historiske udvikling af det Sociale Depot, siden det tilknyttede Nordnetdepot blev åbnet (maksimalt tre år tilbage i tiden);

(iii)

transaktioner med angivelse af dato, finansielt instrument, kurs og køb/salg
for indeværende og foregående år (maks. 100 transaktioner); samt

(iv)

depottype.

Punkterne (i) - (iv) overfor benævnes samlet som ”Normaliserede Data”.
2.2 Shareville har ret til at publicere og frit bruge den Sociale Kundes Normaliserede Data
uden yderligere godkendelse fra den Sociale Kunde, samt at overdrage disse
rettigheder til tredjepart.
2.3 En Social Kunde giver Nordnet ret til på Nordnets hjemmeside og mobilapplikationer
(”Nordnets Platform”) at publicere ”Normaliserede Data” vedrørende den Sociale
Kundes Sociale Depoter sammen med den Sociale Kundes registrerede Sharevilleprofil.

5.2 Sociale Kunder gøres opmærksom på muligheden og risikoen for, at oplysninger, som
Sociale Kunder giver Shareville adgang til, eksempelvis i forbindelsen med oprettelsen
af en Shareville-profil eller ved at logge ind på Shareville, kan afsløre identiteten på
ejeren af et Social Depot og dermed afsløre et kundeforhold med Nordnet.
5.3 Nordnet anbefaler Sociale Kunder at benytte et alias, når de opretter en Sharevilleprofil for at minimere risikoen for, at nogen uretmæssigt udnytter publiceret data på
Shareville og således påfører den Sociale kunde eller andre skade eller tab, eller på
anden måde udnytter oplysningerne på en utilbørlig måde. Den Sociale Kunde mindes
om, at når man vælger at gøre et depot Socialt eller bidrage med andet indhold eller
andre oplysninger på Shareville, indebærer det, at oplysningerne bliver offentlige,
og at alle, inklusive personer som ikke er logget ind på Shareville, kan tage del i
eller anvende oplysningerne. Sociale Kunder mindes endvidere om vigtigheden i aldrig
at bidrage med oplysninger, som skulle kunne anvendes eksempelvis til identitetstyveri eller internetbedrageri.

2.4 En Social Kunde giver Nordnet ret til at overføre kontoinformation, saldo samt
detaljeret information om beholdning og transaktioner vedrørende den Sociale Kundes
Sociale Depoter direkte fra Nordnet til den Sociale Kundes webbrowser eller mobilapplikation (”Privat Shareville Depot”). Det Private Shareville Depot vil ikke være
tilgængeligt for nogen anden end den Sociale Kunde, således heller ikke for Shareville.

5.4 Den Sociale Kunde har selv ansvaret for, at al information, som denne giver Shareville
og/eller publicerer på Sharevilles Platform, og konsekvenserne af de oplysninger, som
omfattes af bankhemmelighed eller af persondataloven, herigennem afsløres.
6.

ANSVAR OG ERSTATNING

2.5 Nordnet forbeholder sig retten til og efter eget skøn samt uden underrettelse til
Shareville eller Sociale Kunder at udelukke eller fjerne et finansielt instrument fra at
indgå i de Normaliserede Data eksempelvis, men ikke udelukkende, på grund af
risiko for markedsmisbrug. Desuden kan Normaliserede Data vises med en vis
forsinkelse i tid. Normaliserede Data kan derfor komme til ikke at afspejle den
procentuelle fordeling af beholdningen i porteføljen i forhold til værdien på det Sociale
Depot helt korrekt. Der kan endvidere forekomme nedbrud, fejl eller andre former for
forstyrrelser i Nordnets eller Sharevilles data-, telefon- eller el-system, som
eksempelvis kan medføre, at Normaliserede Data ikke er tilgængelige, bliver
forsinkede eller er fejlagtige.

6.1

Nordnet tager intet ansvar for indholdet i Normaliserede Data eller andre oplysninger
på Sharevilles Platform, det Private Shareville Depot eller Nordnets Platform, som
fremgår afledt fra Shareville (herefter ”Shareville-data”). Nordnet påtager sig heller
ikke ansvaret for handlinger eller adfærd baseret på Shareville-data eller for
eventuelle skader forårsaget på grund af Shareville-data. Nordnet fraskriver sig helt
ansvaret for det resultat, som kan blive følgerne af at gøre et depot Socialt eller at
anvende Shareville. Nordnet fraskriver sig således sig ethvert ansvar for Sharevilledata, valget om at gøre et depot Socialt eller anden form for anvendelse af Shareville
– direkte som indirekte, skader eller tab, eller udeblevet fortjeneste eller indkomst for
Sociale Kunder eller nogen anden person, som har taget del af indholdet.
Begrænsningen af Nordnets ansvar for skader gælder dog ikke, hvis skaden er
forårsaget af grov uagtsomhed.

2.6 Nordnet forbeholder sig retten til, til enhver tid og efter eget skøn, samt uden at
angive en årsag, at afmelde et depot fra at være Socialt eller at nægte en anmodning om
at gøre et depot Socialt.
3.

SOCIALE KUNDERS FORPLIGTELSER VEDRØRENDE SOCIALE DEPOTER

3.1

Sociale Kunder omfattes ud over disse Vilkår for Sociale Depoter uden ændringer af
øvrige aftaler og vilkår som den Sociale Kunde har indgået med Nordnet.

3.2 Det påhviler en Social Kunde at ikke anvende Sociale Depoter til formål, som strider
mod til en hver tid gældende regler eller god skik på værdipapirmarkedet samt at følge
Sharevilles på det tidspunkt gældende betingelser for deltagelse på Shareville
(Sharevilles Brugervilkår). En Social Kunde, som bryder Sharevilles Brugervilkår,
betragtes også som at have brudt disse vilkår for Sociale Depoter.
3.3 Nordnet påminder den Sociale Kunder om vigtigheden i, også at overvåge det Sociale
Depot i indlogget tilstand hos Nordnet. Nordnet påminder også Kunden om
betydningen af, at Kunden baserer sin ageren og vurderinger på information fra
Nordnet-depotet, som er tilsluttet den Sociale Konto, når kunden har logget ind hos
Nordnet.

6.2 Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for, hvordan Shareville anvender, distribuerer,
bearbejder, offentligt viser eller i øvrigt håndterer den information, som en Social
Kunde i henhold til punkt 2 i disse vilkår giver Nordnet ret til at videregive til
Shareville, eller som den Sociale Kunde selv bidrager med på Shareville og hvad
konsekvenserne kan blive af en videregivelse af en sådan information. Den Sociale
Kunde har selv ansvaret for ikke at videregive insiderinformation, og at dennes ageren
ikke kan anses for at udgøre utilbørlig markedspåvirkning.
6.3 Nordnet opfordrer til, at man udviser forsigtighed ved publicering af information på
Sharevilles Platform, eksempelvis i forbindelse med at der skrives kommentarer
omkring transaktioner og beholdning, samt at granske information kritisk, som andre
brugere har bidraget med på Sharevilles Platform. Hverken Nordnet eller Shareville har
kontrolleret materialet, inden det blev publiceret.
6.4 Materiale på Nordnets Platform, som stammer fra Shareville, såsom (men ikke kun)
kommentarer omkring finansielle instrumenter, skal ikke opfattes som investeringsrådgivning i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og Bekendtgørelse
om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, eller ses om investeringsanbefalinger
eller - analyser i overensstemmelse med Lov om Værdipapirhandel og bekendtgørelser
udstedt i medfør heraf, herunder især Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse
til offentligheden af visse investeringsanalyser.
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7.

ÆNDRING AF VILKÅR OG LUKNING AF SOCIALT DEPOT

7.1

Nordnet og den Sociale Kunde har ret til at opsige disse Vilkår for Sociale Depoter med
øjebliklig virkning, hvorved det Sociale Depot vil ophøre med at være Socialt i
forbindelse hermed.

7.2 Hvis det depot, som ligger til grund for det Sociale Depot, lukkes hos Nordnet, vil det
Sociale Depot også automatisk blive afsluttet.
7.3 Ændring af disse Vilkår for Sociale Depoter skal have virkning fra og med 30
kalenderdage efter, at Nordnet har informeret sine Sociale Kunder om ændringen.
En sådan meddelelse kan sendes via Nordnets Meddelelsescentral og kan anses for at
være kommet modtager i hænde, når den er afsendt.
8.

LOV OG VÆRNETING

8.1

Fortolkning og anvendelse af disse Vilkår for Sociale Depoter skal ske i henhold til
dansk ret, og tvister i anledning heraf skal afgøres af en dansk domstol.
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