Vilkår m.m for automatisk
handel og Stop Loss

Som bruker av Nordnet Bank ABs (”Foretaket”) Automatisk handel & Stop Loss funksjon godkjenner du følgende vilkår og bekrefter
samtidig at du kjenner til de begrensninger i systemet og de risiki som er forbundet med anvendelse av denne tjenesten. Du bør forvisse
deg om at du er fortrolig med tjenesten og dens innehold før anvendelse. Foretaket vil også gjøre deg oppmerksom på at handel med
verdipapirer rent generelt innebærer risiko og du bør forvisse deg om at din privatøkonomiske situasjon tillater handel og tap av investeringen.
1. Ordre om kjøp eller salg av aksjer gjennom Automatisk handel og Stop Loss funksjonen sendes til aktuell markedsplass først når kundens
angitte såkalte triggerverdi er oppnådd. Dette innebærer at kundens ordre havner i kø bak de ordrene som allerede er lagt inn til samme kurs
på markedsplassen, selv om ordrens vilkår er lagt inn tidligere.
2. I likhet med ordre lagt via Hurtighandel og WinTrade finnes det ingen garantier for at en innlagt ordre går til slutning.
3. Ordre lagt gjennom Automatisk handel og Stop Loss funksjonen er avhengig av den triggerverdien som kunden har angitt. Triggerverdien er
avhengig av siste slutning på aktuell markedsplass for det verdipapiret som ordren omfatter. Kunden bør ved anvendelse av Automatisk handel
og Stop Loss funksjonen merke seg følgende: De aktuelle markedsplasser (Stockholmsbørsen, Oslo Børs og Københavns Fondsbørs) sender
iblant feilaktige siste slutningskurser, og det kan også gjennomføres slutninger utenfor aktuell kjøps- og salgskurs. Det registreres også iblant
feilaktige slutninger på en aksje, som senere makuleres. Kundens ordre kan derfor komme til å sendes til aktuell markedsplass ettersom den
utløses av siste slutning, selv om slutningen er en sådan som omtalt over. Kundens ordre kan dermed komme til å utføres på grunn av siste
slutning på aktuell markedsplass som ikke motsvarer virkelig markedsverdi eller kundens forventninger om siste slutning i en aksje.
4. For aksjer som er såkalt illikvide så medfører bruk av Automatisk handel og Stop Loss funksjonen en ekstra høy risiko. Slike aksjer med
varierende likviditet og lav omsetning kan ofte vise kraftige kursbevegelser under liten eller til om med ingen omsetning. Dette kan føre til
at en ordre utløses av en slutning som avviker kraftig fra tidligere slutninger, samt at kursen kort tid etter kanskje vender tilbake til tidligere
kursnivå.
5. Ulovlig kursmanipulasjon kan forekomme på markedsplassene. Slik kursmanipulasjon kan medføre at det registreres slutninger som avviker
fra tidligere nivåer. Disse slutningene kan utløse en ordre.
6. Det forekommer at ulike foretak endrer sin aksjekapital, eksempelvis økning eller reduksjon av aksjens nominelle beløp, eller såkalt splitt
(oppdeling eller sammenslåing av aksjer), nyemisjon av aksjer eller andre finansielle instrument samt andre liknende foretaksbeslutninger
eller hendelser, så kalte corporate actions, som medfører forandringer i aksjekursen. Denne typen hendelser, som medfører en forandring i
aksjekursen, kan innebære at aksjekursen når ett triggernivå og utløser en ordre. Kunden ansvarer selv for å bevåke denne type hendelser.
7. Automatisk handel og Stop Loss tilbys kunden som ett komplement til det ordinære handelssystemet, uten særskilt erstatning og i slik stand
som den er. Anvendelse av Automatisk handel og Stop Loss funksjonen skjer på kundens egen risiko. Foretaket ansvarer ikke for direkte eller
indirekte skader slik som uteblitt gevinst eller inntekter eller annen skade av hvilket slag de måtte være, som rammer brukeren eller tredje part
på grunn av feil eller mangler i Automatisk handel og Stop Loss funksjonen, dens tilgjengelighet eller funksjonalitet.
8. Kunden bør særskilt merke seg risikoen ved feilaktige slutningskurser eller slutningskurser som ikke motsvares av en reell markedsverdi,
eksempelvis på grunn av slutning i aksje utenfor aktuell kjøps- og salgskurs, registrering av feilaktige slutninger i en aksje, kraftige
kurssvingninger i aksjer med liten likviditet og lag omsetning og slutning i aksjer som er utsatt for ulovlig kursmanipulasjon. Videre bør det
også særskilt bemerkes risikoen i forbindelse med endringer i ett foretaks aksjekapital eller såkalt corporate actions (se punkt 6 over) og den
innvirkning dette kan ha på aksjekursen.
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Foretaket ansvarer ikke i noe tilfelle for direkte eller indirekte skader, uteblitt gevinst eller inntekt eller annen skade, som rammer brukeren
eller tredje part, på grunn av ovenstående og dermed sammenliknbare hendelser eller omstendigheter.

