Vilkår Nordnet AutoTrader

GENERELT
Nordnet Bank AB (Selskapet) tilbyr en tjeneste for automatisk handel i produktet Nordnet AutoTrader (Nordnet AutoTrader). For å kunne bruke Nordnet
AutoTrader kreves det at du har en konto hos Selskapet. Utenom dette reguleres handel via Nordnet AutoTrader av de til envher tid gjellende Allmenne
bestemmelser for depot/konto, Allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter samt Selskapets Retningslinjer for utførelse av ordre. Selskapet
kan fritt avgjøre hvilke handelsplasser som kan omfattes av tjenesten. Videre forbeholder seg Selskapet retten til å bestemme hvilke verdipapirer som skal
omfattes av tjenesten.
Som bruker av Nordnet AutoTrader godkjenner du følgende vilkår samt bekrefter at du er innforstått med de begrensninger og den risiko som er forbundet
med tjenesten. Du bør videre forsikre deg om at du er godt kjent med tjenesten og dens innhold før du begynner å bruke det.
Selskapet vill også gjøre deg oppmerksom på at handel med verdipapirer alltid innebærer en viss risiko og at din investering så vel kan øke som minske i
verdi. Det finnes dermed ingen garanti for at du får tilbake investert kapital. For mer informasjon om risiko ved verdipapirhandel henvises det til Selskapets “Informasjon om egenskaper og risiko” som du finner på www.nordnet.no under menypunktet Om Nordnet – Blanketter.

ORDRELEGGING OG RISIKO FORBUNDET MED BRUK AV NORDNET AUTOTRADER
Ordre gjellende kjøp eller salg av aksjer eller andre verdipapirer ved bruk av Nordnet AutoTrader sendes til handelsplassen først når de vilkår som settes
av Kunden er oppnådd. Vilkår som motsvarer eller baseres på verdien av den siste gjennomførte handelen i en aksje på en bestemt handelsplass innebærer
at Kundens ordre blir sortert etter andre inneliggende ordre til motsvarende kurs, selv om Kunden ved hjelp av Nordnet AutoTrader har lagt inn ordren
tidligere.
I likhet med en vanlig order finnes det ingen garanti for at ordre lagt via Nordnet AutoTrader blir gjennomført.
Den informasjon som utleveres om prisen ved siste gjennomførte handel kan være avgjørende for om en ordre sendes til handelsplassen. Selskapet vil derfor gjøre Kunden oppmerksom på at prisinformasjonen ved gjennomført handel kan være feilaktig. Det kan for eksempel hende at handler utføres utenfor
aktuell kjøps- og salgskurs. Det kan også hende at feilaktige handler registreres, som senere makuleres. Videre kan det forekomme ulovlig kursmanipulasjon på handelsplassene. Slik kursmanipulasjon kan føre til at handler registreres som avviker fra tidligere nivåer.
Det kan forekomme at Kundens ordre sendes til markedsplassen selv om den siste gjennomførte handelen er type feilaktig handel som nevnt over. Det kan
derfor være at Kundens ordre utføres grunnet en handel på markedsplassen som ikke motsvarer virkelig markedsverdi eller Kundens forventninger til siste
handel i en viss aksje.
Kunden bør være innforstått med risikoen for at feilaktige kurser kan føre til at vilkår oppnås og at en ordre dermed sendes til handelsplassen.
For aksjer med dårlig likviditet og lav omsetning medfører bruk av Nordnet AutoTrader en ekstra risiko. Slike aksjer kan ofte vise kraftige kurssvingninger
under lav omsetning. Dette kan føre til at en ordre utløses basert på en handel som kraftig avviker fra tidligere gjennomførte handler.
Det kan skje forandringer i de selskap som er notert på de ulike markedsplassene tilgjengelig i Nordnet AutoTrader. Selskapenes aksjekapital kan justeres
gjennom en økning eller senkning av aksjenes nominelle beløp, såkalt split og spleis (oppdeling eller sammenslåing av aksjer), fond- eller nyemisjon av
aksjer eller andre finansielle instrument. Selv andre foretaksbeslutninger eller selskapshendelser kan medføre forandringer i aksjekursen, hvilket i sin tur
kan føre til at aksjekursen når vilkår slik at en ordre genereres. Kunden er selv ansvarlig for å overvåke denne typen av hendelser og bør være innforstått
med den risikoen det innebærer.
I tillegg til det nevnt over innebærer bruk av Nordnet AutoTrader en risiko for feilaktig ordrelegging grunnet en teknisk feil i produktet. Videre er det også
en risiko for at den strategien Kunden velger ikke gir ønsket resultat.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Nordnet AutoTrader tilbys Kunden som en tilleggstjeneste til Selskapets ordinære handelssystem. Bruk av Nordnet AutoTrader skjer på kundens egen
risiko. Dersom Selskapet opptrer aktsomt, er Selskapet ikke ansvarlig for eventuell skade som Kunden eller annen har pådratt seg som følge av feil eller
svikt hos Nordnet AutoTrader, dens tilgjengelighet eller pålitelighet. Selskapet tar ikke ansvar for indirekte skade (som for eksempel uteblitt gevinst,
inntekt, eller tap), om ikke den indirekte skaden har blitt forårsaket av Selskapets grove uaktsomhet.
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