Almindelige vilkår for værdipapirlån
(dk 2015:1)

1.ANVENDELSESOMRÅDE M.M.
1.1 Disse Almindelige vilkår (”Almindelige vilkår”) udgør aftalevilkårene for den mellem
parterne indgåede “Rammeaftale for Værdipapirlån”. Rammeaftalen er, uden at henvisning
hertil behøver at ske i forbindelse med Handel eller på afregningsnotaer, gældende for ethvert
værdipapirlån, som indgåes mellem parterne, i det omfang andet ikke er skriftligt aftalt.
1.2 Bestemmelserne i “Rammeaftale for Værdipapirlån” og disse Almindelige vilkår suppleres af det, som parterne vedrørende en bestemt handel individuelt har aftalt (hvilket kan
være bekræftet i afregningsnota eller på anden måde). Såfremt der vedrørende en bestemt
handel er uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i “Rammeaftale for Værdipapirlån” og
disse Almindelige vilkår samt det, som parterne individuelt har aftalt, har det, som parterne
individuelt har aftalt, forrang.
1.3 Bestemmelserne i “Rammeaftale for Værdipapirlån”, disse Almindelige vilkår, samt det,
som parterne vedrørende en bestemt eller bestemte handler individuet har aftalt, har forrang
frem for dels eventuelt angivne almindelige vilkår på afregningsnota, samt dels en mellem
parterne eventuelt indgået depotaftale eller depot-/kontoaftale. Med “Rammeaftalen” refereres i det følgende til (i) “Rammeaftale for Værdipapirlån”, (ii) disse Almindelige vilkår samt
afregningsnotaer og (iii) det som parterne indvidiuelt har aftalt vedrørende Værdipapirlån.
1.4 Nordnet Bank AB er Långiver og dens modpart er Låntager.
2. DEFINITIONER
2.1 I disse Almindelige vilkår har nedenstående definitioner følgende betydning.
“Afregningsnota”
Sådan besked som omhandlet i kap. 17, § 2 FFFS 2007:16
“Handel”
indgåelse af aftale om Værdipapirlån;
“Handelsdag”
dag hvor en handel er foretaget;
“Bankdag”
dag, som ikke er en søndag eller anden almindelig helligdag, 		
eller som vedrørende betaling af gældsforpligtelser ikke er
ligestillet med en helligdag, og hvor banker i Sverige og Danmark 		
normalt holder åbent;
“Belåningsværdi”
den værdi en stillet sikkerhed tildeles ifølge punkt 11.6;
“Finansielt instrument” Negotiable værdipapirer, som kan blive genstand for
handel på kapitalmarkedet, pengemarkedsinstrumenter,
investeringsbeviser og finansielle derivatinstrumenter
“Långiver”
Nordnet Bank AB, som er den af parterne, der gennem
et Værdipapirlån udlåner Værdipapirer;
“Låntager”
Nordnet Bank AB’s modpart, som er den af parterne,
der gennem et Værdipapirlån låner Værdipapirer.
“Løbetid”
tiden fra og med den aftalte leveringsdag for udlånte
Værdipapirer til og med den aftalte, eller på grund af
opsigelse i henhold til punkt 7.2 respektiv 7.3, bestemte dag for 		
genanskaffelse af tilsvarende Værdipapirer;
“Markedsværdi”
den ved handelsdagens slutning noterede kurs for Værdipapirer 		
eller, hvis en sådan kurs ikke er blevet offentliggjort, den ved
handelsdagens slutning noterede kurs ifølge den aktuelle 		
kursliste for et Værdipapir. For obligationer og andre
gældsinstrumenter beregnes Markedsværdien imidlertid altid
på basis af den senest noterede gennemsntiskurs alle handler;
“Sikkerhedstal”
det tal udtrykt som en procentsats som, hvis parterne har aftalt,
at der skal stilles sikkerhed, skal ligges til grund for beregning 		
af Sikkerhedskravet, og som i et sådant tilfælde skal angives i 		
“Rammeaftale for værdipapirlån”;
“Sikkerhedskrav”
det aggregerede beløb, som Låntager skal stille sikkerhed for, og 		
som svarer til Sikkerhedstallet multipliceret 			
med Markedsværdien af lånte Værdipapirer, for hvilke der skal 		
stilles sikkerhed.
“Præmie”
det mellem parterne aftalt vederlag for Værdipapirlån;
“Værdipapir”
finansielt instrument, som er genstand for Værdipapirlån;
“Værdipapirlån”
lån (udlån) af Værdipapirer, som indgås mellem parterne ifølge 		
Rammeaftalen.
3. HANDEL OG AFREGNINGSNOTA
3.1 Handel indgås ved aftale pr. telefon eller på anden måde. Hver handel skal bekræftes ved,
at en afregningsnota oprettes og elektronisk fremsendes til Låntager. Parterne er indforstået
med, at en aftale om Værdipapirlån kommer i stand allerede ved indgåelsen af aftalen, og ikke
først ved fremsendelse af afregningsnota. Det påhviler Låntageren uden ophold at kontrollere,
at oplysningerne i den modtagede afregningsnota er rigtige.
3.2 Afregningsnota ifølge punkt 3.1 skal, hvis begge parter er værdipapirhandlere, oprettes
af Långiveren, hvis parterne ikke aftaler andet. Er kun en af parterne værdipapirhandler,
skal afregningsnota oprettes af Långiveren. Afregningsnota fremsendes til modparten. Det
påhviler denne uden ophold at kontrollere, at oplysningerne i den modtagede afregningsnota
er rigtige.
3.3 Afregningsnota ifølge punkt 3.1 skal indeholde oplysning om Långiver og Låntager, art,
kvantitet og dag for levering af Værdipapirer, samt oplysning om den Præmie, Låntageren skal
betale Långiveren. Herudover skal en afregningsnota indeholde de oplysninger, som fremgår

af den svenske Finansinspektions til enhver tid gældende forskrifter samt det, som parterne
særligt kan have aftalt.
4. EJENDOMSRETTENS OVERGANG
4.1 Parterne er enige om, at ejendomsretten til udlånte Værdipapirer overgår fra Långiveren
til Låntageren, og at Långiverens ejendomsret kompenseres med en fordring på Låntageren
om at få udlånte Værdipapirer af samme art og kvantitet igen. For så vidt angår aktier
medfører ejendomsretsovergangen bl.a., at stemmeretten til aktierne ikke længere tilkommer Långiveren, bortset fra stemmeret i svenske aktieselskaber, som tilkommer Långiveren
på grund af, at Långiveren er blevet optaget som aktieejer i den udskrift af aktiebogen, der
refereres til i kap. 7,§ 28, stk. 3, i den svenske aktieselskabslov (2005:551).
5. FORMÅL
5.1 Parterne er enige om, at hvis andet ikke er aftalt, er Låntagerens formål med et
Værdipapirlån er viderelevering på grundlag af udlån eller salg (handel uden dækning) af det
pågældende Værdipapir. Indgåelse/tilbagebetaling af Værdipapirlån ved handel på udækket
basis respektive tilbagekøb sker automatisk af Långiveren, hvis andet ikke er aftalt. En aftale
om andet formål skal nøje specificeres i afregningsnotaen eller i særligt oprettet skriftligt
dokument.
6. LEVERING
6.1 Långiveren skal på Løbetidens første dag til Låntageren levere de Værdipapirer, som er
genstand for et Værdipapirlån. Værdipapirer, som er registreret i et afstemningsregister skal
senest leveres på det tidspunkt på dagen, som følger af enten det registerførende instituts
eller den pågældende depotbanks, til enhver tid gældende faste tidsskema for afvikling.
Værdipapirerne skal være frie og ubehæftede i enhver henseende.
6.2 Såfremt en af parterne lider tab ved udeblevet, forsinket eller mangelfuld levering finder
punkt 20.1 anvendelse.
7. LØBETID
7.1 Løbetiden for et Værdipapirlån kan fastsættes til et bestemt tidsrum. I modsat fald er
Løbetiden indtil videre.
7.2 Långiveren kan, når Løbetiden er indtil videre, til enhver tid opsige et Værdipapirlån
til ophør tidligst ved udgangen af den afviklingsperiode, som er gældende i det relevante
afviklingssystem for det udlånte Værdipapir (p.t. to (2) Bankdage ved afvikling i VP), beregnet fra den dag, opsigelsen kom Låntageren i hænde, med mindre Låntageren accepterer en
kortere opsigelsesfrist.
7.3 Låntageren kan opsige et Værdipapirlån til ophør den næstfølgende Bankdag; dog skal der
for Værdipapirlån med en bestemt Løbetid altid betales Præmie for hele den aftalte Løbetid.
7.4 Opsigelse ifølge punkt 7.2 og 7.3 kan ske pr. telefon.
7.5 Ved handelspause eller tilsvarende for et Værdipapir skal Løbetiden på Låntagerens
anmodning forlænges med det antal dage, som genanskaffelsen bliver opsat som følge heraf.
En sådan anmodning skal fremsættes uden ophold, efter at Låntageren burde være blevet
bekendt medt, at han som følge af handelspausen eller tilsvarende ikke kan genanskaffe
Værdipapirerne i rette tid.
8. INSTRUKTIONER
8.1 Såfremt der i Løbetiden bliver afgivet købstilbud, bliver offentliggjort oplysninger eller
indtræder anden begivenhed vedrørende Værdipapirer, som kan påvirke Långiverens ret,
efter udløbet af Løbetiden, kan Långiveren give instruktioner til Låntageren vedrørende de
udlånte Værdipapirer. Låntageren forpligter sig til efter bedste evne, og i det omfang han er
i besiddelse af de pågældende Værdipapirer, at følge sådanne instruktioner. Långiveren skal
kompensere Låntageren for de omkostninger, som Låntageren pådrager sig herved.
9. AFKAST
9.1 Såfremt der udloddes udbytte, sker rentebetaling eller bliver foretaget udlodning af anden
form for afkast på Værdipapirer i Løbetiden gælder følgende. Såfremt afkastet består af
kontante midler skal Låntageren, såfremt andet ikke er aftalt, kompensere Långiveren med et
beløb, som svarer til det afkast, som i Løbetiden bliver udloddet på de lånte Værdipapirer. En
sådan kompensation skal tilstiles Långiveren samme dag, som Långiveren ville have modtaget
kompensationen, hvis han havde haft Værdipapirerne i sin besiddelse. Såfremt afkastet består
af andet end kontante midler, skal afkastet stilles til rådighed på det tidspunkt, som særligt
er aftalt mellem parterne. Hvis et sådant afkast ikke kan stilles til rådighed på det nævnte
tidspunkt, skal kompensation svarende til afkastet i stedet stilles til rådighed.
9.2 Kompensation ifølge punkt 9.1 skal, hvis andet ikke er aftalt, betales brutto, dvs. kompensationsbeløbet skal også omfatte beløb svarende til det, som er blevet indeholdt på grund af
kildeskat eller lignende.
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10. EMISSIONER, NEDSÆTTELSE AF AKTIEKAPITAL, FUSION M.M.
10.1 Såfremt der i Løbetiden for et Værdipapirlån af aktier indtræder nogen ændring i det
selskab, hvis aktier er genstand for lånet eller i Selskabets aktier - f.eks. forhøjelse eller
nedsættelse af aktiekapitalen, konkurs eller likvidation, sammenlægning eller opdeling
af aktierne i Selskabet eller lignende begivenheder - finder punkt 10.2 - 10.5 anvendelse.
Såfremt konverteringsperioden for udlånte konvertible gældsbreve udløber i Løbetiden, eller
forfaldsdagen indtræder for udlånte obligationer eller andre gældsinstrumenter, finder punkt
10.6 respektive 10.7 anvendelse.
10.2 Såfremt der i Løbetiden gennemføres en fondsaktieemission, skal Låntageren på
Løbetidens sidste dag til Långiveren levere det yderligere antal aktier, som er blevet tildelt
ved fondsaktieemissionen. Eventuelle overskydende fondsaktieretter skal, så snart det er
muligt at overføre dem, overføres til Långiveren. Såfremt en sådan overførsel ikke er sket
inden for tre Bankdage fra det tidspunkt, hvor muligheden herfor første gang forelå, påhviler
det Långiveren selv, på Låntagerens bekostning, at træffe foranstaltninger for dækningsskøb.
Såfremt det i selskabets emissionsbeslutning er fastsat, at overskydende fondsaktieretter skal
sælges ved det emitterende selskabs mellemkomst, er Långiveren berettiget til at modtage
den godtgørelse, som ville være tilfaldet Långiveren, hvis Långiveren selv havde været ejer af
aktierne. En sådan godtgørelse skal tilstiles Långiveren den samme dag, som Långiveren ville
have modtaget godtgørelsen, hvis han havde haft aktierne i sin besiddelse.
10.3 Såfremt der i Løbetiden gennemføres en nyemission, skal Låntageren, så snart tegningsretter bliver tilgængelige for overførsel, tilstile Långiveren samtlige de tegningsretter,
som Långiveren ville have været berettiget til, hvis Långiveren selv havde været ejer af
aktierne. Såfremt en sådan overførsel ikke er sket inden for tre Bankdage fra det tidspunkt,
hvor muligheden herfor første gang forelå, påhviler det Långiveren selv, på Låntagerens
bekostning, at træffe foranstaltninger for dækningskøb. Såfremt det i selskabets emissionsbeslutning er fastsat, at overskydende delretter skal sælges ved det emitterende selskabs
mellemkomst, er Långiveren berettiget til at modtage den godtgørelse, som ville være tilfaldet
Långiveren, hvis Långiveren selv havde været ejer af aktierne. En sådan godtgørelse skal
tilstiles Långiveren den samme dag, som Långiveren ville have modtaget godtgørelsen, hvis
han havde haft aktierne i sin besiddelse.
10.4 Såfremt der i Løbetiden bliver offentliggjort påkrav om indløsning, tilbud om tilbagekøb,
frivilligt eller pligtmæssigt offentligt købstilbud, fusionsplaner, beslutning om likivdation
eller afsiges konkursdekret eller indledes anden form for insolvensbehandling ophører det
pågældende Værdipapirlån straks, og Låntageren skal uden ugrundet ophold genanskaffe
tilsvarende aktier med dertil hørende rettigheder.
10.5 Såfremt der i Løbetiden bliver gennemført sammenlægning, opdeling eller nedsættelse
af aktier eller aktiekapitalen, skal Låntageren på Løbetidens sidste dag til Långiveren levere
det antal aktier, som henfører sig til de oprindeligt udlånte aktier. Såfremt der bliver udbetalt
nogen form for kontant godtgørelse eller anden form for godtgørelse på grund af en nedsættelse, skal denne stilles til rådighed for Långiveren den samme dag, som Långiveren ville have
oppebåret godtgørelsen, hvis denne havde haft aktierne i sin besiddelse.
10.6 Såfremt konverteringsperioden for de pågældende konvertible gældsbreve udløber i
Løbetiden, skal Låntageren på Långiverens anmodning genanskaffe Værdipapirerne senest
fem Bankdage inden konverteringsperioden udløb. En sådan anmodning skal være fremsat til
Låntageren senest elleve Bankdage, inden konverteringsperioden udløber. Såfremt en sådan
anmodning kommer Låntageren i hænde senere, er Låntageren ikke erstatningspligtig, hvis
Långiveren mister sin ret til konvertering, inden Låntageren har haft mulighed for at genanskaffe de lånte Værdipapirer.
10.7 Såfremt forfalds- eller amortisationsdagen for obligationer eller andre gældsinstrumenter indtræder i Løbetiden, skal det på det udlånte Værdipapir udloddede beløb tilstiles
Långiveren samme dag, som Långiveren ville have oppebåret beløbet, hvis han havde haft
Værdipapiret i sin besiddelse.
11. SIKKERHEDSSTILLELSE M.M.
11.1 Hvis en part ifølge Rammeaftalen skal stille sikkerhed, skal det for denne part aftalte
Sikkerhedstal angives i “Rammeaftale for Værdipapirlån”.
11.2 Sikkerhed ifølge punkt 11.1 skal være stillet senest på det aftalte tidspunkt for levering
af det pågældende Værdipapirlån til en Belåningsværdi, som mindst svarer til det gældende
Sikkerhedskrav. Sikkerhed, som stilles af modparten til Nordnet Bank AB, omfattes af den
pantsætning, som er foretaget i “Rammeaftale for Værdipapirlån”.
11.3 Låntageren skal, hvis den sammenlagte Belåningsværdi af de sikkerheder, Låntageren
har stillet ifølge Rammeaftalen, falder under Sikkerhedskravet, stille yderligere sikkerhed af
en sådan værdi, således at Sikkerhedskravet igen bliver opfyldt.
11.4 Långiveren skal, hvis den sammenlagte Belåningsværdi af de sikkerheder, Låntageren
har stillet ifølge Rammeaftalen, overstiger Sikkerhedskravet, på anmodning frigøre overskydende sikkerhed. Frigjort sikkerhed skal overdrages til Låntageren senest den første Bankdag,
efter den dag, anmodning derom er fremsat overfor Långiveren.
11.5 Som sikkerhed for Værdipapirlån accepteres kontanter, Finansielle instrumenter,
bankgarantier eller garantier fra forsikringsselskaber. Långiveren kan dog som yderligere
sikkerhed acceptere andre typer aktiver.
11.6 Når Finansielle instrumenter udgør sikkerhed for Værdipapirlån, beregnes
Belåningsværdien af Långiver i overensstemmelse med de af Långiver til enhver tid fastsatte regler, dog højst den værdi, som følger af Finansinspektionens til enhver tid gældende
forskrifter derom. For øvrige sikkerheder skal Belåningsværdien fastsættes ifølge parternes
aftale.
11.7 Kunden må ikke, uden at der i hvert enkelt tilfælde forinden er givet skriftligt samtykke

fra Långivers side, til tredjemand pantsætte eller på anden vis råde over aktiver, som er pantsat ifølge disse Almindelige vilkår.
12. PRÆMIE
12.1 Præmie for et Værdipapirlån erlægges for lånets Løbetid. Præmie beregnes dag for dag
samt fastsættes ved aftale ved Handlen, og angives, hvis andet ikke er aftalt, som en årlig
procentsats af den til enhver tid gældende Markedsværdi af de pågældende Værdipapirer.
Såfremt andet ikke er aftalt mellem parterne beregnes præmien for et præcist antal dage (på
basis af 365/365 dage) for den relevante periode.
12.2 Såfremt andet ikke er aftalt mellem parterne erlægges Præmie senest ti (10) Bankdage
efter udgangen af den relevante måned og debiteres Låntagerens konto hos Långiveren, hvis
en sådan forefindes. I andre tilfælde overføres Præmie til Långiveren på den måde, som
parterne aftaler.
13. SKATTER M.M.
13.1 Hver part hæfter for samtlige egne skatter og omkostninger, som kan være opstået som
følge af Værdipapirlån, med mindre andet er angivet i disse Almindelige vilkår.
14. GENANSKAFFELSE M.M.
14.1 Låntageren skal til Långiveren på Løbetidens sidste dag genanskaffe og tilbagelevere
Værdipapirer af samme art og kvantitet, som denne tidligere har modtaget som led i et
Værdipapirlån, under hensyntagen til de ændringer, som kan være indtruffet ifølge punkt
8.1 og punkt 10.1. Tilbagelevering skal ske senest på det tidspunkt på dagen, som er angivet i
punkt 6.1. Værdipapirerne skal på tidspunktet for tilbageleveringen være frie og ubehæftede
i enhver henseende..
14.2 Er tilbagelevering ifølge punkt 14.1 ikke sket, påhviler det Långiveren selv, på
Låntagerens bekostning, straks at træffe foranstaltninger for tilsvarende genanskaffelse gennem køb (dækningskøb) af de pågældende Værdipapirer på et af Långiveren valgt marked.
Långiverens fordring på Låntageren vedrørende disse Værdipapirer erstattes i den forbindelse
med en pengefordring, som beløber sig til Långiverens omkostninger ved dækningskøbet.
Fordringen er straks forfalden til betaling.
14.3 Såfremt Långiveren lider tab ved udebleven, forsinket eller mangelfuld tilbagelevering af
udlånte Værdipapirer finder punkt 20.2 anvendelse.
15. ERKLÆRINGER
15.1 Långiveren erklærer, at Långiveren ved levering af Værdipapirer ifølge punkt 6.1 er
berettiget til at råde over de pågældende Værdipapirer ved indgåelse af Værdipapirlån, samt
at de udlånte Værdipapirer er frie og ubehæftede i enhver henseende.
15.2 Låntageren erklærer, at Låntageren ved genanskaffelse og tilbagelevering af Værdipapirer
ifølge punkt 14.1 samt ved overdragelse af sikkerhed, er berettiget til at råde over de
pågældende Værdipapirer og de stillede sikkerheder, samt at de udlånte Værdipapirer og de
stillede sikkerheder er frie og ubehæftede i enhver henseende.
15.3 Parten erklærer, at denne er berettiget till at indgå Rammeaftalen, og at opfyldelse
af partens forpligtelser i overensstemmelse dermed ikke er i strid med lov, myndighedsforeskrifter, partens vedtægter, anden aftale eller forpligtelse, samt at denne har de nødvendige kundskaber til at kunne handle under Rammeaftalen. Denne erklæring betragtes som
gentaget, hver gang der indgås Handel mellem parterne.
16. OPSIGELSE
16.1 Långiveren kan opsige samtlige udestående Værdipapirlån til førtidigt ophør, hvis en
eller flere af følgende forhold indtræder:
a) Låntagerens erklæringer ifølge punkt 15.2 eller 15.3 er urigtige, og Låntageren ikke straks
har berigtiget de afgivne erklæringer efter modtagelsen af mundtlig eller skriftlig påkrav
herom;
b) Låntageren undlader at stille sikkerhed ifølge punkt 11.2 eller 11.3, og ikke straks stiller
sådan sikkerhed efter modtagelsen af mundtlig eller skriftlig påkrav herom;
c) Låntageren undlader at genanskaffe og tilbagelevere Værdipapirer ifølge punkt 14.1 og ikke
straks genanskaffer og tilbageleverer Værdipapirer efter modtagelse af mundtlig eller skriftlig
påkrav herom, forudsat at Långiveren afstår fra at foretage dækningsskøb ifølge punkt 14.2;
d) Låntageren ikke betaler godtgørelse ifølge punkt 9.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.7 eller punkt
14.2 eller Præmie ifølge punkt 12.2 eller andet beløb, som er forfaldent til betaling ifølge
Rammeaftalen, og undlader straks at betale sådant beløb efter modtagelsen af mundtlig eller
skriftlig påkrav herom;
e) Låntageren har misligholdt andre forpligtelser ifølge Rammeaftalen, end de der er omfattet af dette punkt 16.1, og undlader at berigtige sådan misligholdelse inden for syv dage fra
modtagelsen af mundtlig eller skriftlig påkrav herom; eller
f) Låntageren anmelder betalingsstandsning.
16.2 Låntageren har ret til at opsige samtlige udestående Værdipapirlån til førtidigt ophør,
hvis en eller flere af følgende forhold indtræder:
a) Långiverens erklæringer ifølge punkt 15.1 eller 15.3 er urigtige og Långiveren ikke straks har
berettiget de afgivne erklæringer efter modtagelsen af mundtlig eller skriftlig påkrav herom;
b) Långiveren undlader at frigive sikkerhed ifølge punkt 11.4, og ikke straks frigiver sådanne
sikkerheder efter modtagelsen af mundtlig eller skriftlig påkrav herom;
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c) Långiveren undlader at levere Værdipapirer ifølge punkt 6.1, og ikke straks foretager
levering heraf efter modtagelsen af mundtlig eller skriftlig påkrav herom;
d) Långiveren har misligholdt andre forpligtelser ifølge Rammeaftalen, end de der er omfattet af dette punkt 16.2, og undlader at berigtige sådan misligholdelse inden for syv dage fra
modtagelsen af mundtlig eller skriftlig påkrav herom; eller
e) Långiveren anmelder betalingsstandsning.
16.3 Opsigelse ifølge punkt 16.1 eller 16.2 skal indeholde oplysning om dagen for det førtidige ophør (som skal indtræde senest den tredje Bankdag efter en sådan meddelelse) samt
opsigelsesgrunden.
16.4 Rammeaftalen og samtlige udestående Værdipapirlån ophører automatisk uden
opsigelse, såfremt og med virkning fra det tidspunkt en af parterne (i) indgiver begæring om
åbning af forhandling om tvangsakkord eller (ii) bliver taget under konkursbehandling (eller
der indgives begæring herom).
16.5 Opsigelse ifølge punkt 16.1 og 16.2 kan alene påberåbes for de Værdipapirlån, som den
påberåbte opsigelsesgrund vedrører.
17. VIRKNING AF OPSIGELSE
17.1 Ved førtidigt ophør ifølge punkt 16.1 - 16.4 ophører parternes forpligtelse til at levere
respektive genanskaffe Værdipapirer ifølge punkt 6.1 og 14.1 straks. Afregning skal finde
sted mellem parterne, hvorved Långiveren vedrørende hvert Værdipapirlån skal have et
vederlag svarende til Markedsværdien af de Værdipapirer, som omfattes af det pågældende
Værdipapirlån, opgjort pr. dagen for det førtidige ophør. Derudover skal hver part have et
vederlag på et beløb svarende til den sammenlagte værdi af de udestående beløb, som parten
i øvrigt har krav på fra modparten ifølge Rammeaftalen.
17.2 Efter ovenstående opgørelse skal den part, som har krav på et lavere sammenlagt beløb
end den anden part, betaler forskellen mellem de respektive beløb til den anden part. Beløbet
er straks forfaldent til betaling.
17.3 Den opsigende part kan anvende et eventuelt krav ifølge punkt 17.2, til modregning i
samtlige forfaldne og uforfaldne, udestående fordringer som tilkommer den anden part, der
følger af andre aftaler eller forpligtelser end Rammeaftalen mellem parterne. Den opsigende
part kan modregne samtlige forfaldne og uforfaldne, udestående fordringer, der følger af
andre aftaler eller forpligtelser end Rammeaftalen mellem parterne, i et eventuelt krav ifølge
punkt 17.2, der tilkommer den anden part. Den “opsigende part” er den af parterne, som
ifølge punkt 16.1 respektive 16.2 opsiger Rammeaftalen til ophør eller, hvis Rammeaftalen
ophører automatisk ifølge punkt 16.4, den ikke-misligholdende part.
17.4 Ved førtidig opsigelse ifølge punkt 16.5 finder punkt 17.1 - 17.3 tilsvarende anvendelse
med henblik på de Værdipapirlån, som er ophørt førtidigt.
18. KRAV PÅ STILLEDE SIKKERHEDER M.M.
18.1 Långiveren er berettiget til på enhver måde, som Långiveren finder hensigtsmæssig,
straks at realisere respektive gøre krav på stillede sikkerheder, hvis Låntageren ikke rettidigt
opfylder sine forpligtelser ifølge Rammeaftalen. Långiver er i forbindelse med realistation
forpligtet til at tage behørigt hensyn til Låntagerens interesser og, hvis det er muligt, og det
ifølge Långiverens skøn kan ske uden tab for ham, på forhånd underrette Låntageren herom.
Realisation af Finansielle instrumenter skal dog ske under hensyntagen til Retsplejelovens §
538a. Långiveren er berettiget til at vælge hvilke sikkerheder, der bliver realiseret først, samt
hvilke krav provenuet bliver anvendt til indfrielse af.
18.2 Finansielle instrumenter, som udgør sikkerhed, kan sælges i en anden rækkefølge end
normalt for det marked, hvor instrumenterne er genstand for handel.
18.3 Kontant sikkerhedsstillelse kan hæves straks uden forudgående underretning af
Låntageren.
18.4 Långiveren er bemyndiget til selv eller via fuldmægtig, at tegne for Låntageren, hvor
dette er påkrævet for at gennemføre realisation af pantsatte aktiver eller på anden måde er
nødvendigt for at varetage eller udøve Långiverens rettigheder over de pantsatte aktiver.
Låntageren kan ikke tilbagekalde denne bemyndigelse, så længe panteretten består.

berettiget til erstatning fra Låntageren for rimelige og direkte meromkostninger og tab, som
Långiveren har pådraget sig som følge heraf.
20.3 I tilfælde af førtidigt ophør af Værdipapirlån ifølge punkt 16.1 - 16.5 er den opsigende
part - respektive den ikke-misligholdende part ifølge punkt 16.4 – i tillæg til erstatning ifølge
de Almindelige vilkår i øvrigt, berettiget til erstatning fra modparten for rimelige og direkte
meromkostninger og tab på grund af det førtidige ophør.
20.4 Tab, som er opstået i andre end de af punkt 20.1 - 20.3 omfattede tilfælde, giver ikke ret
til erstatning, såfremt parten ikke har handlet uagtsomt. Parten er ikke ansvarlig for indirekte
tab, medmindre den indirekte skade er forvoldt ved en parts grove uagtsomhed.
20.5 Ved forsinkelse med betaling påløber rente ifølge § 6 punkt 1 i den svenske rentelov
(1975: 635) fra forfaldsdagen, indtil betaling sker.
21. MEDDELELSER
21.1 Långiver har ret til at formidle informationer til Kunden via e-mail til en af Kunden i
Rammeaftalen angiven e-mail-adresse, når Långiveren skønner, at fremsendelse via e-mail
er hensigtsmæssig.
Alle meddelelser ifølge Rammeaftalen og indgåede Værdipapirlån skal, hvis andet ikke
særligt er angivet i disse Almindelige Vilkår, ske skriftligt eller med telefax. En meddelelse,
som er afsendt af en part med anbefalet brev, anses for at være kommet frem til modparten
senest den femte Bankdag efter afsendelsen, hvis brevet er sendt til den adresse, som er
angivet i Aftalen, eller som på anden måde er meddelt afsenderen af modparten. Meddelelse
sendt via telefax anses for at være kommet modtageren i hænde ved modtagelsen. Hvis
en telefaxmeddelelse fremsendes til modtageren på en dag, som ikke er en Bankdag, eller
på en Bankdag efter normal kontortid anses telefaxen, hvis andet ikke særligt er angivet i
disse Almindelige vilkår, for at være kommet modtageren i hænde ved begyndelsen af den
næstfølgende Bankdag.
22. ÆNDRINGER AF DE ALMINDELIGE VILKÅR
22.1 Låntageren er gjort bekendt med og acceptere, at Långiveren til enhver tid kan ændre
disse Almindelige vilkår. Ændringen af vilkårene har virkning overfor Låntageren fra og med
den tredivte kalenderdag, efter Långiveren har meddelt Låntageren om ændringen, eller fra
og med den senere dag, som Långiveren angiver i meddelelsen. Ændring af de Almindelige
vilkår har dog - for så vidt parterne ikke har truffet særskilt aftale om andet, eller andet følger
af punkt 22.2 – kun virkning vedrørende Handler, som indgås, efter at ændringen er trådt i
kraft. De hidtil gældende Almindelige vilkår finder anvendelser for Handler, som er indgået
før ændringen trådte i kraft. Hvis Låntageren ikke kan acceptere ændringen af de Almindelige
vilkår, kan Låntageren opsige Rammeaftalen ifølge punkt 19.
22.2 Såfremt forudsætningerne for opfyldelse af parternes forpligtelser ifølge Rammeaftalen
bortfalder eller i væsentlig grad ændres på grund af foranstaltning eller påbud fra dansk eller
udenlandsk offentlig myndighed, centralbank eller tilsvarende myndighed, ændret dansk
eller udenlandsk lovgivning, eller dansk eller udenlandsk domstolsafgørelse, er Långiveren
berettiget til at ændre disse Almindelige vilkår med umiddelbar virkning også for tidligere
indgåede Handler.
23. ANSVAR
23.1 Såfremt en part, som er en bank eller fondsmæglerselskab, holder lukket eller på anden
måde er forhindret i at udføre eller modtage levering af Værdipapirer eller betaling ifølge
disse vilkår på grund af strejke, blokade, boykot, lockout eller anden lignende omstændighed
(uanset om denne part selv er genstand for eller træffer sådan konfliktforanstaltning)
opsættes samtlige leveringer og betalinger vedrørende de berørte Værdipapirlån, indtil
hindringen er ophørt, uden ret til for modparten at gøre erstatningsansvar eller nogen anden
særlig beføjelse gældende ifølge Rammeaftalen.
23.2 Såfremt det efter at en Handel er blevet indgået, og uanset om Låntageren allerede har
disponeret over Værdipapiret viser sig, at Långiveren er forhindret i at levere Værdipapiret,
kan Långiveren afstå fra at levere uden ret for Låntageren til at gøre erstatningsansvar eller
nogen anden særlig beføjelse ifølge Rammeaftalen gældende, forudsat at der generelt på
markedet for for Værdipapirlån er mangel på de pågældende Værdipapirer.
24. OVERDRAGELSE

18.5 Långiveren er berettiget til, såfremt Låntageren har pantsat et Finansielt Instrument,
som udgør sikkerhed for Værdipapirlån, til tredjemand at udlevere/overføre instrumenterne
til den anden panthaver efter instruktion fra denne, uanset om Låntageren gør indvendinger
herimod. Låntageren skal underrettes om en sådan udlevering/overførsel.

24.1 Ingen af parterne er berettiget til unden den anden parts forudgående skriftlige samtykke
at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Rammeaftalen til tredjemand.

18.6 Långiveren er i sin egenskab af panthaver ikke forpligtet i videre omfang, end hvad der
fremgår af disse Almindelige vilkår.

25.1 Fortolkning og anvendelse af Rammeaftalen og dertil hørende Almindelige vilkår skal
ske i overensstemmelse med dansk ret og tvister i anledning heraf skal om muligt afgøres ved
Sø- og Handelsretten i København alternativt ved Københavns Byret.

25. GÆLDENDE LOV M.M.

19. AFTALENS VARIGHED
19.1 Rammeaftalen gælder indtil videre. Rammeaftalen kan af begge parter opsiges til
ophør straks. Rammeaftalen finder dog uanset en eventuel opsigelse fortsat anvendelse på
udestående Værdipapirlån, indtil de er blevet afviklet i deres helhed.
20. ERSTATNING FOR SKADE OG FORSINKELSESRENTE
20.1 I tilfælde af udeblevet, forsinket eller mangelfuld levering ifølge punkt 6.1 er Låntageren
berettiget til erstatning fra Långiveren for rimelige og direkte meromkostninger og tab, som
Låntageren har pådraget sig som følge heraf.
20.2 I tilfælde af udebleven, forsinket eller mangelfuld genanskaffelse og levering ifølge
punkt 14.1 er Långiveren, ud over ret til erstatning for erstatningskøb ifølge punkt 14.2,
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