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Information om Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, 
filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige 

 

1. Oplysninger om Skandinaviska Enskilda 
Banken, Danmark, filial af Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ), Sverige ("SEB") 
 
Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige 
CVR-nr. 19 95 60 75 
Bernstorffsgade 50 
1577 København V 
Tlf.: +45 33 28 28 28 
Hjemmeside: www.seb.dk 
 
SEB er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 
110, 2100 København Ø, www.finanstilsynet.dk 
og Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 
Stockholm, Sverige, www.fi.se  
 
SEB har, som filial af en udenlandsk virksomhed 
med tilladelse indenfor den Europæiske Union, 
tilladelse som kreditinstitut til at levere bank- og 
investeringsydelser i overensstemmelse med lov 
om finansiel virksomhed. SEB har endvidere 
tilladelse til at levere investeringsydelser, dvs.: 
 

• Modtagelse og videregivelse af 
ordrer vedrørende en eller flere 
finansielle instrumenter. 
 

• Udførelse af ordrer på vegne af 
kunder. 
 

• Handel for egen regning. 
 

• Porteføljeforvaltning. 
 

• Investeringsrådgivning. 
 

• Garantistillelse for finansielle 
instrumenter og placering af 
finansielle instrumenter efter 
bindende tilsagn.  
 

• Placering af finansielle instrumenter 
uden bindende tilsagn. 

 

Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige, 
er en del af SEB-koncernen. 
 
 
2. Information vedrørende 
investeringsrådgivning fra SEB 
 
SEB yder investeringsrådgivning gennem sine 
porteføljeforvaltere, kundeansvarlige og 
kundechefer. SEB yder ikke investeringsrådgivning 
til kunder, medmindre det er udtrykkeligt aftalt, at 
det er investeringsrådgivning, der anmodes om, det 
være sig vedrørende et forhold som helhed eller 
vedrørende en konkret transaktion. 
 
Hver kunde, som modtager investeringsrådgivning 
fra SEB, vurderes individuelt på tidspunktet for 
dokumentation af aftalen mellem SEB og kunden 
for at fastsætte, om de pågældende 
investeringsydelser og produkter er egnede, 
således at de passer til kundens 
investeringsformål, - horisont, risikopræferencer, 
økonomiske styrke, viden, erfaring og andre 
relevante forhold. Det er derfor vigtigt, at kunden 
giver SEB nøjagtige oplysninger og giver 
underretning om eventuelle væsentlige ændringer, 
som kan påvirke hensigtsmæssigheden og 
relevansen af kundens kundekategorisering eller af 
ydelser eller rådgivning. 
 
3. Kundekategorisering 
 
Alle SEBs kunder skal indplaceres i en af følgende 
kategorier: 
 

• Detailkunder 
 

• Professionelle kunder 
 

• Godkendte modparter 
 

Kategoriseringen har betydning for, hvilken 
beskyttelse SEB skal yde til kunder i form af 
rådgivning og indhentelse af informationer. 
 

http://www.seb.dk/
http://www.finanstilsynet.dk/
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Detailkunder er kunder, som hverken er 
professionelle kunder eller godkendte modparter. 
Detailkunder kan have mindre omfattende 
kendskab og erfaring og nyder derfor en større 
grad af investorbeskyttelse end professionelle 
kunder og godkendte modparter.  
 
En detailkunde kan dog blive behandlet som 
professionel kunde og herved give afkald på den 
beskyttelse, der ydes efter 
investorbeskyttelsesreglerne gældende for 
detailkunder, såfremt kunden specifikt anmoder 
SEB herom, og såfremt kunden opfylder de 
gældende investorbeskyttelsesregler for at kunne 
blive behandlet som professionel kunde. SEB vil i 
sådanne tilfælde foretage en fyldestgørende 
vurdering af kundens ekspertise, erfaring og viden 
med henblik på at opnå en rimelig sikkerhed for, at 
kunden er i stand til at træffe sine egne 
investeringsbeslutninger og forstå de involverede 
risici. 
 
Professionelle kunder kan eksempelvis være 
institutionelle investorer, der uden at være 
godkendte modparter, primært investerer i 
finansielle instrumenter, eller det kan være 
selskaber med en vis størrelse, der besidder den 
fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe 
sine egne investeringsbeslutninger og foretage en 
korrekt vurdering af risiciene i forbindelse hermed. 
En professionel kunde kan vælge at anmode SEB 
om at blive behandlet som detailkunde og herved 
opnå en højere grad af investorbeskyttelse. 
 
Godkendte modparter kan bl.a. være 
værdipapirhandlere, kreditinstitutter, 
forsikringsselskaber, institutter for kollektive 
investeringsordninger og selskaber, der 
administrerer sådanne ordninger, pensionskasser 
og andre finansielle enheder, der har fået tilladelse 
efter den finansielle lovgivning. En godkendt 
modpart kan vælge at anmode SEB om at blive 
behandlet som en professionel kunde eller 
detailkunde og herved opnå en højere grad af 
investorbeskyttelse. 
 
Kundekategoriseringen bestemmer desuden, i 
hvilket omfang SEB er forpligtet til at yde "best 
execution". Kort fortalt er "best execution" en 
forpligtelse til at tage alle tilstrækkelige skridt for 
at opnå det bedst mulige resultat for kunden, når 
banken udfører ordrer med finansielle 
instrumenter. "Best execution" gælder altid for 
detailkunder og også for professionelle kunder, dog 
ikke ved handler mellem værdipapirhandlere. Der 
er ikke noget juridisk krav om at yde "best 

execution" over for godkendte modparter. For 
nærmere information vedrørende SEBs håndtering 
af ”best execution” henvises til SEBs 
Ordreudførelsespolitik, der findes på www.seb.dk  
 
 
4. Information vedrørende interessekonflikter og 
præmiering 
 
SEB tilbyder en komplet vifte af finansielle ydelser, 
der omfatter mange forskellige 
forretningsaktiviteter. Imidlertid medfører den 
brede vifte af tilbud, at mulige interessekonflikter 
kan opstå fra tid til anden. Relevante 
interessekonflikter omfatter de konflikter, der 
potentielt kan opstå mellem SEB (herunder ledelse, 
bestyrelse, medarbejdere, osv.) og dennes kunder, 
og de konflikter, der potentielt kan opstå mellem 
SEBs forskellige kunder. Desuden kan der opstå 
mulige interessekonflikter mellem forskellige 
forretningsområder i SEB samt mellem SEB og SEB-
koncernens andre aktiviteter. 
 
SEB har nøje analyseret de områder, hvor der kan 
forekomme sådanne mulige interessekonflikter. De 
omfatter for eksempel udarbejdelse af 
investeringsanalyser, tilbud om finansiel rådgivning 
og corporate finance-aktiviteter. Dette har medført 
konkrete tiltag, der er udformet med henblik på at 
minimere risikoen for interessekonflikter, der 
berører SEBs kunder i praksis, herunder: 
 

• Sikring af at aktiviteter, imellem 
hvilke der kan opstå 
interessekonflikter, adskilles fra 
hinanden og ikke er udsat for 
uhensigtsmæssig indflydelse fra 
andre områder. 
 

• Krav om at potentielt følsomme 
aktiviteter holdes fortrolige. 
 

• Vedtagelse af retningslinjer for at 
sikre, at medarbejdere (og deres 
nærmeste familie) ikke kan opnå 
personlig vinding af deres 
ansættelse på en kundes bekostning. 
 

• Undgåelse af rapporteringslinjer og 
honoraraftaler, der kan stille 
kunderne ufordelagtigt. 
  

• Og frem for alt krav til medarbejdere 
om, at de til enhver tid alene skal 
håndtere kundernes anliggender i 
kundernes interesse uden at tage 
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uhensigtsmæssige forhold, der 
kunne være i andres interesse, i 
betragtning. 
 

Alle ovennævnte tiltag er omfattet af SEBs 
Retningslinjer vedrørende interessekonflikter, som 
beskriver de forskellige mulige interessekonflikter 
nærmere, samt angiver, hvordan de skal håndteres 
for at forhindre dem i at have en negativ 
indvirkning pa kundernes forhold. 
 
Nærmere oplysninger om SEBs håndtering af 
interessekonflikter kan rekvireres fra SEB. 
SEB har desuden fastsat interne retningslinjer for 
præmiering (f.eks. honorarer, der betales for 
introduktioner, provisionsnedslag og andre 
tilskyndelser) i forbindelse med levering af ydelser, 
der involverer finansielle instrumenter. SEB kan 
alene give eller modtage præmiering, når visse 
betingelser er opfyldt. SEB giver eller modtager 
kun præmiering, når præmieringen: 
 

• Ydes eller modtages af kunden eller 
kundens fuldmægtig. 
 

• Ydes eller modtages af tredjemand 
eller dennes fuldmægtig, hvis 
præmieringen er udformet med 
henblik på at øge kvaliteten af den 
tjeneste, der ydes kunden, og ikke 
berører SEBs forpligtelse til at 
handle i overensstemmelse med 
kundens interesse. 
 

• Udgør et gebyr, som gør det muligt 
eller er nødvendigt for at 
gennemføre værdipapirhandlen og 
ikke kan give anledning til konflikter 
med SEBs pligt til at handle redeligt 
og professionelt. 
 

• Yderligere information om 
præmiering kan ses pa www.seb.dk 
eller fås ved henvendelse til SEB. 
 
 

5. Garantifonden for indskydere og investorer 
 
Som kunde i SEB er du gennem den svenske 
"lnsättningsgarantin" i et vist omfang sikret mod 
tab, hvis SEB rammes af konkurs eller 
betalingsstandsning. "lnsättningsgarantin"  
dækker bl.a. navnenoterede indskud i 
pengeinstitutter med et beløb svarende til 
100.000 euro pr. indskyder. "lnsättningsgarantin" 
dækker også, hvis du som investor lider tab, fordi 

dit pengeinstitut ikke kan tilbagelevere de 
værdipapirer, som opbevares, administreres eller 
forvaltes af pengeinstituttet. Der erstattes med op 
til 20.000 euro pr. investor.  
Du kan læse mere om "lnsättningsgarantin" og i 
hvilket omfang, du er sikret på 
www.insattningsgarantin.se. 
 
SEB har i tillæg til den svenske garanti købt 
tillægsdækning hos den danske "Garantifonden for 
indskydere og investorer". Du kan rekvirere 
brochure om den danske garanti på www.gii.dk. 
 
Beholdninger af andele i investeringsforeninger og 
andre institutter for kollektive 
investeringsordninger er dækket efter andre 
regler. 
 
 
6. Behandling af personoplysninger 
 
SEB vil i forbindelse med etablering af 
Kundeforholdet bede om forskellige oplysninger, 
der bl.a. har til formål at sikre overholdelse af 
gældende regler om hvidvask og anti-
terrorfinansiering.  
 
SEB kan desuden blandt andet bruge oplysningerne 
til administration, rådgivning, kreditvurdering, 
markedsføring og udbud af finansielle ydelser, som 
SEB har og i fremtiden vil få. Det er eksempelvis 
oplysninger om kundens navn, adresse og CPR-nr. 
SEB tager kopi af kundens billedlegitimation med 
påtrykt CPR-nr., som opbevares hos SEB. SEB kan 
desuden indhente oplysninger blandt andet fra det 
Centrale Personregister (f.eks. med henblik på 
opdatering af adresseoplysninger) og fra andre 
offentligt tilgængelige kilder og registre. 
 
Det er i forskellige love et krav, at SEB modtager 
visse oplysninger om kunden, men derudover 
bestemmer kunden selv, om SEB skal registrere de 
yderligere oplysninger, SEB modtager om kunden. 
Disse oplysninger om kunden er imidlertid 
nødvendige for, at SEB kan gennemføre en 
ordentlig administration og rådgivning. 
 
SEBs ansatte er underlagt tavshedspligt om 
kundernes forhold og må ikke uberettiget 
videregive eller udlevere oplysninger, som de i 
forbindelse med deres arbejde har fået kendskab 
til. I visse tilfælde har SEB dog en pligt til at 
videregive oplysninger til offentlige myndigheder 
f.eks. til skattemyndighederne. 
 
 

http://www.seb.dk/


 

Januar 2021 

   

 

4(4) 

Såfremt det er relevant, er SEB berettiget til at 
videregive generelle oplysninger som f.eks. navn 
og adresse til andre selskaber i SEB-koncernen, 
som også er underlagt tavshedspligt.  
 
SEB er inden for SEB-koncernen også berettiget til 
at videregive sædvanlige kundeoplysninger til 
administrative formål som f.eks. kreditvurdering, 
kundeadministration og kunderådgivning. 
 
SEB kan også give oplysningerne videre, hvis 
kunden har givet sit samtykke. Hvis kunden har 
givet sit samtykke, kan oplysningerne ikke kun 
videregives til administrative formål, men også til 
brug for alle former for rådgivning samt 
markedsføring.  
 
Det er frivilligt, om kunden vil give sit samtykke, 
men det giver SEB mulighed for at give den bedste 
rådgivning, hvis et sådant samtykke gives. Kunden 
kan altid tilbagekalde samtykket ved at kontakte 
SEB.  
 
Der henvises desuden til Persondatapolitik for 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), der 
findes på www.seb.dk. 
  
Hvis en kunde misligholder sine forpligtelser 
overfor SEB, kan SEB indberette kunden til 
kreditoplysningsbureauer og/eller 
advarselsregistre i overensstemmelse med 
gældende lovgivning. Hvis en konto, hvortil der er 
knyttet Dankort eller VISA/Dankort, misbruges i 
form af overtræk, kan kundens oplysninger som 
f.eks. navn, adresse, stilling og CPR-nr. registreres i 
check- og hævekortmisbrugerregistret. 
 
En kunde kan altid kontakte SEB for at få at vide, 
hvilke oplysninger SEB har registreret om kunden. 
 
 
7. Information vedrørende egenskaber og risici 
forbundet med finansielle instrumenter 
 
Kunden er opmærksom på, at: 
 

• Investeringer og positioner i 
finansielle instrumenter sker for 
kundens egen risiko. 
 

• Kunden omhyggeligt bør læse og 
gennemgå SEBs vilkår og 
betingelser, der gælder for handler 
med finansielle instrumenter. 
 

• Kunden bør gennemgå fondsnotaer 
omhyggeligt og straks indberette 
eventuelle fejl. 
 

• Kunden løbende bør overvåge sine 
investeringer og positioner i 
finansielle instrumenter. 
 

• Kunden aktivt og på eget initiativ bør 
træffe foranstaltninger for at 
begrænse eventuelle mulige risici for 
tab på investeringer i finansielle 
instrumenter eller andre positioner. 
 

• Kundens rettigheder vedrørende 
udenlandske finansielle instrumenter 
eller andele i institutter for kollektive 
investeringsordninger kan være 
forskellige med forbehold for 
lovgivningen i den jurisdiktion, der 
regulerer sådanne finansielle 
instrumenter eller andele i institutter 
for kollektive investeringsordninger. 

 
• I tillæg til en aftale mellem SEB og 

kunden kan en depotbank, der 
bruges til opbevaring af kundens 
finansielle instrumenter eller fonde, 
have en sikkerhedsret, panteret eller 
ret til modregning i sådanne aktiver. 

 
Yderligere information om finansielle instrumenter 
kan ses på www.seb.dk eller fås ved henvendelse 
til SEB. 
 
 
8. Dokumentation 
  
Kunden anbefales at beholde al dokumentation fra 
SEB, såsom fondsnotaer, periodeopgørelser, 
prospekter og lignende. Kunden bør desuden føre 
journal over eventuelle instrukser eller ordrer, som 
vedkommende måtte have givet til SEB, f.eks. ved 
at beholde notaer, fotokopier, kopier af 
elektroniske optegnelser og lignende. 
  
Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige 
Bernstorffsgade 50 
1577 København V  
seb@seb.dk  
www.seb.dk 
Telefon: 33 28 28 28 
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