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Avtale om marginkonto og handel med komplekse finansielle instrumenter 

mellom 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen 
(«Banken» eller «SEB») 

og 

 __________________________ _________________________ 
[navn] [org.nr/pers.nr] 

1. Avtalens formål

Denne avtalen («Avtalen») regulerer mellomværende mellom Kunden og Banken knyttet til 
Kundens konto for mellomværende i kontanter og komplekse finansielle instrumenter samt 
Kundens beholdning av finansielle instrumenter stilt som sikkerhet, heretter omtalt som Kundens 
Marginkonto.  

Avtalen regulerer også de handler Kunden gjør gjennom Banken i så vel enkle som komplekse 
produkter, og som vil bli registrert på Kundens marginkonto. Avtalen regulerer Bankens og Kundens 
rettigheter og plikter fra inngåelse av avtale om handel til handelen/avtalen er fullstendig oppgjort. 
Med handel menes så vel kjøp, salg og tegning av finansielle instrumenter som utstedelse, 
stengning og innløsning av slike.  

For komplekse produkter som er regulert av Avtalen, men som cleares av andre enn Banken, vil 
lover og regler som gjelder for disse markedsplasser og/eller clearingsentraler gjelde i tilfelle 
motstrid med bestemmelser i Avtale. Dette er imidlertid ikke til hinder for at Banken kan stille 
strengere sikkerhetskrav o.l. enn det som følger av disse lover eller regler eller som for øvrig er 
normalt i det enkelte marked. Ved handel i standardiserte derivatprodukter som cleares av andre 
enn SEB skal det inngås særskilte avtaler og det vil kunne være begrensninger knyttet til inngåelse 
av slike kontrakter for ikke-profesjonelle kunder. Nærmere informasjon og referanse til de ulike 
regelverk kan fås ved henvendelse til Banken. Når det gjelder derivater notert på Oslo Børs, vises til 
det til enhver tid gjeldende regelverk for clearing av disse derivater. 

Avtalen er et tillegg til «Rammeavtale om ytelse av investeringstjenester» mellom Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen og Kunden («Rammeavtalen»). Ved motstrid mellom disse 
dokumenter og denne avtale, skal Avtalen ha forrang. 

For enkelte komplekse produkter kan Banken kreve at det inngås en særskilt avtale før 
enkelthandler avtales. 
Handel i enkeltprodukter er betinget av at Kunden er tilordnet en kreditramme (limit) for handel i 
de relevante produktgrupper. 
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Kredittfasiliteter i flere valutaer vil fremgå, og være regulert, av særskilt avtale mellom kunden og 
Banken og fremgå som eventuelt Vedlegg 1 til Avtalen. 

2. Definisjoner

a) Med komplekse produkter menes:
• Opsjoner, terminer, futureskontrakter, bytteavtaler (swaps), fremtidige renteavtaler (FRA),

samt alle andre avledede kontrakter med fysisk eller finansielt oppgjør som relaterer seg til
verdipapirer, valuta, renter, avkastningsmål, utslippskvoter, utslippstillatelser, fraktrater,
inflasjonsrater eller annen offentlig økonomisk statistikk, andre derivater, finansielle indekser
eller finansielle måleenheter,

• Varederivater (futures og terminer),
• Kredittderivater,
• Finansielle differansekontrakter,
• Andre instrumenter som har de samme karakteristika som andre avledede finansielle

instrumenter,
• Short-salg,
• Lån av finansielle instrumenter,
• Handel med finansielle instrumenter på kreditt (marginhandel).

Alle andre produkter er enkle produkter. 

b) Med marginkonto menes en konto i Kundens navn som inneholder:
• Løpende kontrakter i komplekse produkter,
• Mellomværende mellom Kunden og Banken i penger i ulike valutaer, og/eller
• Finansielle instrumenter som Kunden har pantsatt eller overdratt i sikringsøyemed til Banken.

c) Andre definisjoner:
• T - den dag avtale om kjøp/salg/utstedelse avtales (handelsdagen).
• Startdag - dato for start av renteberegning for rentebærende produkter.
• Bortfallsdag - siste dato for utførelse av rettigheter etter derivatavtaler.
• Betalingsdag/Oppgjørsdag/ Leveransedag - den dato alle parter i en inngått avtale oppfyller

sine forpliktelser om levering og/eller betaling.
• Noterte Derivater - derivater som er notert på en regulert markedsplass.
• OTC-derivater - derivater som ikke er notert på en regulert markedsplass.
• Referanserente - offisielt kvotert rente for ulike valutaer og løpetider, inkl. SEB Base rates.
• Standardiserte Derivater - derivater, både noterte og unoterte (som definert av ESMA), som

ikke er tilpasset kun den enkelte handel, og som dermed egner seg for omsetning i
annenhåndsmarkedet.

• Basevaluta – NOK, SEK, DKK, EUR eller USD.
• Total Limit – summen av de tildelte limiter for de enkelte produktgrupper.

3. Kjennskap til komplekse finansielle instrumenter

Ved signatur på Avtalen bekrefter Kunden at: 

• Kunden har god kunnskap om og erfaring med egenskapene til de ulike produkter denne
Avtalen omfatter,

• Kunden er godt kjent med den risiko som er forbundet med investeringer i komplekse finansielle
produkter, herunder kredittfinansiert handel,
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• handel med komplekse finansielle produkter faller innenfor Kundens forretnings- og
investeringsformål,

• Kunden kan bære den økonomiske risiko knyttet til investeringer i slike komplekse finansielle
produkter,

• Kunden har god kunnskap om de clearingregler som gjelder for handel med slike komplekse
finansielle produkter.

Det vises for øvrig til dokumentet «Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle 
instrumenter» som er en integrert del av dette avtaleverket og som er tilgjengelig på Bankens 
internettside www.seb.no under «Priser og vilkår». 

4. Limit og rentebelastning

Kunden vil få tildelt en limit knyttet til hvert enkelt produkt Kunden kan benytte som regulerer det 
største tillatte nominelle mellomværende mellom Kunden og Banken i forhold til de enkelte 
produkter. Det samlede nominelle mellomværende må være innenfor Total Limit. Samlet nominelt 
mellomværende beregnes som summen av alle saldoer i ulike valutaer og alle brutto forpliktelser 
Kunden har til Banken knyttet til de finansielle instrumenter bokført på Kundens marginkonto, 
omregnet til norske kroner eller annen basevaluta. 

Rente for pengesaldoer beregnes særskilt for den enkelte valuta. Renter akkumuleres månedlig i 
henhold til de til enhver tid gjeldende rentesatser, som fremgår av Vedlegg 1. 

Kunden plikter å holde seg innenfor de til enhver tid tildelte limiter for de enkelte produktgrupper 
og Banken vil, ved brudd på disse, forbeholde seg å gjennomføre tiltak som beskrevet i punkt 5.8 
eller 10. 

5. Clearingregler mm for komplekse produkter

For OTC-kontrakter, gjelder hver opsjon/termin/swap og lignende for én enhet av det underliggende 
finansielle instrument med mindre annet er avtalt. For Noterte Derivater, gjelder hver kontrakt for 
det antall som er fastsatt av den relevante markedsplass. 

5.1. Opsjoner 

Opsjoner hvor kjøper kan kreve levering, kjøp eller salg av det underliggende finansielle instrument 
vil, dersom intet annet er avtalt være amerikanske opsjoner; det vil si at opsjonen kan kreves 
innløst når som helst i opsjonsperioden.  

Indeksopsjoner vil være europeiske; det vil si at de enten bortfaller verdiløse eller avregnes på 
bortfallsdagen med et beløp tilsvarende forskjellen mellom indeksverdien og opsjonens strike-pris 
dersom denne er i innehaverens favør.  

Frist for å kreve innløsning av opsjoner vil normalt være innen kl. 12.00 på bortfallsdagen. Banken 
vil søke å opptre i Kundens beste interesse og i tråd med vanlig markedspraksis, men er under ingen 
omstendighet forpliktet til å innløse opsjoner med realverdi for kunder som ikke selv har krevet 
innløsning.  

http://www.seb.no/
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5.2. Termin- og Futureskontrakter 

Termin- og Futureskontrakter er kontrakter med fremtidig levering og betaling av underliggende 
finansielle instrument til avtalt kurs. Forskjellen er at Terminkontrakter, i motsetning til 
Futureskontrakter, ikke har daglige avregninger med mindre annet er avtalt. 

Partene er enige om at ved aksjeterminer beholder selgeren av terminen alle eierrettigheter til de 
underliggende aksjer, herunder stemmeretten, med mindre annet følger av særskilt avtale.  
Dersom det underliggende finansielle instrument i en terminkontrakt er rentebærende og 
terminkursen er beregnet på grunnlag av at kupongrenten blir utbetalt til Banken, bærer Kunden 
risikoen for at kupongrenten blir riktig utbetalt til Banken. Dersom kupongrenten ikke blir utbetalt til 
Banken, kan Banken kreve kupongrenten refundert fra Kunden i tillegg til terminkursen, med 
mindre manglende utbetaling skyldes grov uaktsomhet fra Banken. 

Terminkontrakter kan etter avtale med Banken innløses før bortfallsdagen. 

5.3. Total Return Swaps 

En Total Return Swap («TRS») er en terminkontrakt uten levering av det/de underliggende 
finansielle instrument(er), men med en sluttavregning i penger i henhold til en fixing-verdi på 
bortfallsdagen. Slik fixing-verdi fastsettes av Banken, normalt basert på realisasjon av Bankens 
sikringsinstrumenter («hedge») for swapen. Dersom antallet av et underliggende finansielt 
instrument er stort i forhold til likviditeten i det finansielle instrumentet, kan Banken starte 
realisasjonen av sin hedge før bortfallsdagen og benytte flere børsdager til å realisere sin hedge. I 
slike tilfeller er det fremdeles Bankens snittkurs ved realisasjon av hedgen som skal legges til grunn 
for avregningen. 

Kjøper av en swap har ingen rettighet til å kjøpe de underliggende finansielle instrumentene 
(Bankens hedge) fra Banken og har heller ingen instruksjonsmyndighet knyttet til Bankens hedge. 
Kjøper har heller ingen forkjøpsrett til Bankens hedge dersom Banken velger å avhende denne. 
Swaper kan etter avtale med Banken avregnes før bortfallsdagen. Ved slik førtidig avregning 
fastsettes fixingverdien etter de samme prinsipper som beskrevet ovenfor. 

TRS’er kan etter avtale med Banken innløses før bortfallsdagen. 

5.4. Verdipapir-swaps 

En Verdipapir-swap er en terminkontrakt som inneholder en eller flere langposisjoner og en eller 
flere short-posisjoner i ulike finansielle instrumenter, og som ikke skal gjøres opp med levering av 
de underliggende finansielle instrumenter, men med en sluttavregning i penger basert på 
forskjellen i kurs på swapen ved henholdsvis inngåelse og avslutning. Slik kurs fastsettes av 
Banken, basert på realiserbare markedskurser for de underliggende finansielle instrumenter for 
swapen. 

Kunden kan kjøpe og selge swapen når som helst i instrumentets løpetid. Ved salg blir Kunden 
belastet en rente for den perioden han har vært eier av swapen, basert på brutto underliggende 
verdi for swapen. 
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5.5. Rente- og Valutaterminer og Swaps 
(Produktet er for tiden ikke tilgjengelig under denne avtalen) 

En Rente- eller Valutatermin inneholder en langposisjon eller short-posisjon i en underliggende 
rente eller valuta, som skal gjøres opp ved kontraktens avslutning.  

En renteswap er en terminkontrakt som inneholder en langposisjon og en short-posisjon i to ulike 
renter, normalt en fast perioderente (f.eks. fem års NIBOR) mot en flytende rente (f.eks. tre mnd 
NIBOR). Kontrakten gjøres opp med en avregning i penger basert på avregning mellom 
rentesatsene på tidspunktet for betaling av den flytende rente, eller ved kontraktens avslutning. 
Tilsvarende er en valutaswap en terminkontrakt som inneholder en langposisjon og en short-
posisjon i to ulike valutaer. Kontrakten gjøres opp med en avregning i penger basert på avregning 
mellom kursen mellom de underliggende valutaer ved kontraktens avslutning eller ved andre 
avtalte tidspunkter. 

Dersom ikke annet er avtalt for angjeldende kontrakt, skal oppgjør for enhver kontrakt skje ved at 
Banken senest kl. 11.00 (CET) på Oppgjørsdagen krediterer, henholdsvis debiterer, Kundens NOK-
konto, eller i tilfelle oppgjør i utenlandsk valuta en av Kunden anvist valutakonto for det aktuelle 
beløp i NOK eller utenlandsk valuta. Med mindre annet er avtalt, innebærer dette at beløp som 
forfaller til betaling under en eller flere kontrakter på samme Oppgjørsdag og i samme valuta, 
avregnes mot hverandre. Kunden forplikter seg til å påse at det på hver relevant Oppgjørsdag er 
tilstrekkelig innestående på Kundens NOK-konto og/eller på relevant anvist valutakonto. 

5.6. Short-salg 

Ved short-salg av finansielle instrumenter plikter Kunden å informere Banken om dette ved 
ordreinngivelse. Kunden skal på forhånd avklare med Banken at de finansielle instrumenter som 
ønskes solgt er tilgjengelig for lån, og Banken skal reservere disse for innlån.  

Dersom Kunden har lånt de finansielle instrumenter fra andre enn Banken, skal Kunden angi hvor de 
lånte instrumenter vil bli gjort tilgjengelig for Banken. 

Innlånte finansielle instrumenter registrert i VPS vil bli overført til Kundens VPS-konto merket som 
en lånetransaksjon og bli benyttet til å levere de solgte finansielle instrumenter på Oppgjørsdag. 
Øvrige innlånte finansielle instrumenter vil tilsvarende bli bokført inn og ut av Kundens 
verdipapirdepot hos Banken. 

Ved Kundens inndekningskjøp vil de kjøpte finansielle instrumenter bli bokført på Kundens VPS-
konto/verdipapirdepot, og deretter levert tilbake til Banken, eventuelt til annen utlåner etter 
instruks fra Kunden. 
Sluttseddel på short-salget vil bli utstedt på Kundens marginkonto. Med mindre annet er avtalt, vil 
salgsprovenyet ikke bli utbetalt, men bli godskrevet Kundens marginkonto og inngå i Kundens 
samlede sikkerhetsstillelse overfor selskapet.  

5.7. Lån av finansielle instrumenter 

a) Innledning
For Bankens lån av finansielle instrumenter fra Kunden skal det inngås særskilt avtale.

Ved etablering av lånet erstattes utlåners eierrett med en fordring på innlåner til å få tilbakelevert 
det lånte antall av samme finansielle instrument. 
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Ved innlånet, og i lånets løpetid, opphører alle utlåners rettigheter vis a vis utsteder knyttet til de 
lånte finansielle instrumenter, inklusive eventuell stemmerett. 

Når det gjelder avkastning mv. på de utlånte finansielle instrumenter, gjelder følgende: 
• Innlåner skal på forfallsdagen for lånet godtgjøre utlåner et beløp som er like stort som det

utbytte, de renter eller andre løpende godtgjørelser som er utbetalt på de lånte finansielle
instrumenter med tillegg av en rente beregnet fra den dag utlåner ville fått valuta, dersom han
selv hadde hatt rådigheten over de aktuelle finansielle instrumenter. Det samme gjelder
innløsninger, uttrekninger, tilbakebetaling av egenkapital og tilsvarende.

• Dersom det gjennomføres en fondsemisjon, deles ut utbytteaksjer, foretas sammenslåing eller
deling av aksjer, ombytte av aksjer ved oppkjøp, fusjoner eller fisjoner e.l. i lånets løpetid, skal
innlåner på forfallsdagen for lånet også tilbakelevere et antall av de nye finansielle
instrumenter som tilsvarer det antallet utlåner ville fått, dersom han selv hadde hatt
rådigheten over de utlånte finansielle instrumenter.

• Ved tegningsrettsemisjon av aksjer eller andre finansielle instrumenter i lånets løpetid skal
utlåner gi innlåner beskjed om det skal tegnes aksjer for de tildelte tegningsretter. Ved
tilbakelevering fra innlåner skal innlåner levere tilbake de innlånte aksjer med tillegg av
eventuelt tegnede aksjer. Levering skal skje snarest og senest den tredje børsdag etter at
tegningsrettene er tilgjengelige for omsetning. Dersom slike tegningsretter ikke er omsettelige,
skal det avtales en særskilt godtgjørelse for dekning av utlåners rettighet.

• Dersom tilbakelevering av de aktuelle finansielle instrumenter blir umulig eller vesentlig
vanskeliggjort på grunn av innløsning, likvidasjon, gjeldsforhandling, konkurs, suspensjon fra
markedsplassen eller force majeure-hendelser av lengre varighet eller andre tilsvarende
grunner som innlåner ikke har herredømme over, erstattes utlåners krav på tilbakelevering av
et kontantkrav tilsvarende markedsverdien på tilbakeleveringstidspunktet for de finansielle
instrumenter som skulle tilbakeleveres, med tillegg av rentekompensasjon. Utlåner kan
alternativt foreta dekningskjøp for innlåners regning og risiko og kan for dette formål benytte
den sikkerhet innlåner har stillet.

b) Særskilt om lån fra Banken til Kunden
Kunden kan når som helst levere tilbake de lånte finansielle instrumenter og Banken kan når som
helst kreve de lånte finansielle instrumenter tilbakelevert, med mindre noe annet er særskilt avtalt.
Slikt krav om tilbakelevering skal gis med minimum fire børsdagers frist (Tilbakekallingsdato +4),
og kan tidligst fremsettes tredje børsdag etter at lånet ble avtalt. Dersom de lånte finansielle
instrumenter ikke blir tilbakelevert innen fristen, har Banken rett, men ingen plikt, til å foreta
dekningskjøp for Kundens regning og risiko.

Banken vil kreve en egen godtgjørelse for lånet av de finansielle instrumenter. Godtgjørelsen til 
Banken avtales i hvert enkelt tilfelle og beregnes og forfaller til betaling ved tilbakelevering av de 
finansielle instrumenter. Godtgjørelsen beregnes som en rente i lånets løpetid på markedsverdien 
av de lånte finansielle instrumenter. Banken kan fastsette et minimumsgebyr for slik godtgjørelse. 
Ved dellevering gjelder minimumsgebyret for hver enkel tilbakelevering. 

c) Særskilt om lån fra Kunden til Banken
Banken kan når som helst levere tilbake de lånte finansielle instrumenter og Kunden kan når som
helst kreve de lånte finansielle instrumenter tilbakelevert, med mindre noe annet er særskilt avtalt.
Slikt krav om tilbakelevering skal gis med minimum syv børsdagers frist (tilbakekallingsdato +7),
og kan tidligst fremsettes andre børsdag etter at lånet ble avtalt. Dersom de lånte finansielle
instrumenter ikke blir tilbakelevert innen den fristen som er satt av Kunden, kan Kunden kreve at
Banken foretar dekningskjøp for Bankens regning og risiko.
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Kundens godtgjørelse for lånet avtales i hvert enkelt tilfelle og beregnes og forfaller til betaling ved 
tilbakelevering av de finansielle instrumenter. Godtgjørelsen beregnes som en rente i lånets løpetid 
på markedsverdien av de lånte finansielle instrumenter. 

5.8. Særskilte vilkår for marginhandel 

Det er en forutsetning for Kundens marginhandel at det for Kunden er etablert en limit for Kundens 
pengesaldo og at Kunden ved sin handel holder seg innenfor den fastsatte limit. Dette innebærer at 
netto sum av Kundens bokførte pengesaldoer i ulike valutaer, omregnet til norske kroner eller 
annen basevaluta, ved børsdagens slutt må ligge innenfor den fastsatte limit, med mindre Kunden 
har andre midler som skal benyttes til oppgjør. Limiten er således ikke knyttet til Kundens 
enkelthandler og det er Kundens ansvar selv å sørge for at handelsvolumet ligger innenfor de 
rammer som er fastsatt.  

Dersom Kunden i løpet av dagen eller ved børsdagens slutt overskrider den fastsatte limit, kan SEB 
etter eget skjønn, gjennomføre dekningstransaksjoner fra Kundens beholdning slik at den samlede 
eksponering bringes innenfor den fastsatte limit. 

5.9. Justering av kontrakter 

a) Noterte Derivater
For Noterte Derivater vil den enkelte markedsplass eller clearingsentral normalt ha fastsatt
detaljerte regler for kontraktsjusteringer ved foretakshendelser som påvirker de underliggende
instrumenters antall eller verdi. Kunden er innforstått med at dette vil være gjeldende i
nærværende kontraktsforhold så langt det passer. Der hvor det gis alternativer, har Banken ensidig
rett til å velge justeringsalternativ.

b) Komplekse produkter clearet av Banken

Justering for utbytter 
Opsjoner justeres ikke for ordinært utbytte eller andre ordinære utbetalinger/utdelinger, eller 
rettigheter til ordinært utbytte og/eller andre ordinære utbetalinger/utdelinger, som i løpet av 
opsjonens løpetid annonseres og/eller skilles ut fra, og/eller utbetales til, eiere av de underliggende 
finansielle instrumenter som opsjonsavtalen omhandler. 

For Terminer, Total Return Swaps og Verdipapir-swaps skal, med mindre annet er avtalt, 
terminkursen/swap-kursen justeres for det utbyttet Banken faktisk mottar, fratrukket eventuell 
tilbakeholdt kildeskatt eller andre fradrag pålagt av relevant myndighet. 

Justering for tegningsretter 
For Terminer gjelder at ved utdeling av omsettelige tegningsretter kan kjøper velge om han vil 
motta tegningsretter eller justere terminkursen med verdien av tegningsrettene.  

For Total Return Swaps og Verdipapir-swaps gjelder at swap-kursen skal justeres med verdien av 
utdelte tegningsretter. 

Justering for andre utdelinger 
Ved andre utdelinger fra det underliggende finansielle instrument, skal terminkursen og eventuelt 
antallet av det underliggende finansielle instrument justeres i henhold til hendelsen, slik at den 
samlede verdien av kontrakten forblir uendret. Banken skal foreta slike beregninger i henhold til 
beste markedspraksis. 
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6. Ansvar for tap, kostnader m.m.

Kunden bærer selv ansvaret for alle egne tap og alle egne løpende kostnader som følger av den 
inngåtte handel eller transaksjon. Dersom Kundens forhold påfører Banken kostnader eller tap, har 
Banken rett til å kreve dette erstattet av Kunden. 

7. Sikkerhetskrav

Banken har til enhver tid rett til å kreve inn tilfredsstillende sikkerhet fra Kunden. Avtale om 
hvordan sikkerhet vil bli stillet skal inngås før handel utføres, og sikkerheten skal etableres 
omgående. Dersom sikkerheten etter Bankens vurdering ikke er tilfredsstillende, kan Banken på 
eget initiativ kreve at Kunden stiller økt sikkerhet, alternativt gjennomføre dekningstransaksjoner 
(inkl. stengning) for Kundens regning og risiko slik at den samlede sikkerhet blir tilfredsstillende.  

Ved utstedelse av opsjoner eller inngåelse av terminkontrakter, swaps eller lignende vil Banken 
kreve sikkerhet i henhold til regler fastsatt av Banken. 

Som sikkerhet godtas: 
• Statsobligasjoner/sertifikater,
• Andre børsnoterte obligasjoner/sertifikater registrert i VPS eller tilsvarende rettighetsregister,
• Aksjer notert på en børs godkjent av Banken, og som inngår i en hovedindeks, og som er

registrert i VPS eller tilsvarende rettighetsregister,
• Andre finansielle instrumenter etter særskilt avtale,
• Kontanter i valuta godkjent av Banken.

Det er en forutsetning for aksept av sikkerhet at det kan etableres pant i de stillede sikkerheter 
gjennom registrering i relevant register eller etter særskilt avtale om overføring av eiendomsrett i 
sikringsøyemed («transfer of title»). Slik avtale om overdragelse i sikringsøyemed skal inngås av 
alle Kunder som av Banken er kategorisert som profesjonelle kunder, men vil kun gjelde sikkerheter 
i utenlandske finansielle instrumenter som ikke er registrert i VPS eller tilsvarende 
rettighetsregister. Særskilt avtale om overføring av eiendomsrett fremgår av Vedlegg 2.   

Ved utstedelse av kjøpsopsjoner eller salg av terminkontrakter eller swaper, kan Banken kreve at 
et tilstrekkelig antall av de underliggende finansielle instrumenter blir pantsatt på en særskilt VPS-
konto for oppfyllelse av den/de inngåtte avtale(r) eller overdratt til Banken i sikringsøyemed. 

8. Beregning av margin- og sikkerhetskrav

Sikkerhetskravet for komplekse produkter består av to elementer, i) dekning av urealisert gevinst 
eller tap (forskjellen mellom avtalt termin/swap kurs og markedskursen) og ii) en marginsikkerhet 
som skal sikre Banken mot tap ved en fremtidig ugunstig endring i verdien av de underliggende 
finansielle instrumenter eller indekser.  

Marginsikkerhetskravet beregnes ut fra volatilitet og omsetningsvolum for de finansielle 
instrumenter, slik at det beregnede provenyet ved en stengning av åpne kontrakter, realisasjon av 
Bankens hedge for slike kontrakter og realisasjon av stilte sikkerheter, til enhver tid, med et av 
Banken definert signifikansnivå, skal dekke Kundens forpliktelse overfor Banken.  
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Marginsikkerhetskravet kan fastsettes individuelt for hvert enkelt finansielt instrument og kunde.  
Marginsikkerhetskravet re kalkuleres daglig, basert på historiske data, og vil kunne øke i perioder 
med store kurssvingninger og/eller fallende omsetningsvolumer. Banken kan ved spesielle 
markedssituasjoner, på selvstendig grunnlag kreve ytterligere økt marginsikkerhet. Slike endringer 
i marginsikkerhetskravet er bindende for Kunden. 

Dersom stillet sikkerhet ikke dekker det samlede sikkerhetskravet, skal Kunden stille ytterligere 
sikkerhet slik at den igjen minst dekker det samlede sikkerhetskravet. For den enkelte kunde kan 
det bli fastsatt et minste justeringsbeløp, slik at først når manglende sikkerhet overstiger dette 
beløp vil Banken kreve at den manglende sikkerhet blir innbetalt. Manglende sikkerhet skal da 
innbetales i sin helhet.  

Finansielle instrumenter pantsatt på VPS-konto, annet tilsvarende rettighetsregister eller som er 
overdratt til Banken i sikringsøyemed vil bli tilordnet en sikkerhetsverdi beregnet ut fra 
markedsverdien fratrukket et marginkrav basert på volatilitet og omsetningsvolum som beskrevet 
ovenfor.  

Ved fastsettelse av markedsverdien av de finansielle instrumenter, legges børsverdien til grunn. 
Dersom det finansielle instrumentet er unotert, kan Banken etter eget skjønn fastsette 
markedsverdien. 

9. Finansiell sikkerhetsstillelse

De finansielle forpliktelser som omfattes av Avtalen kan sluttavregnes etter reglene i Avtalens 
punkt 11, slik at alle forfalte krav som måtte oppstå i forbindelse med avregning/ lukking/ 
markedsjustering e.l. av Kundens komplekse produkter eller finansielle instrumenter forøvrig kan 
motregnes mot stilte sikkerheter uten hinder av dekningsloven §§ 7-3 og 8-1 eller gjeldsbrevloven 
§ 26. Slik sluttavregning kan også gjennomføres dersom alle Kundens finansielle forpliktelser
forfaller på grunn av Kundens mislighold.

For å sikre Kundens finansielle forpliktelser overfor Banken, skal Kundens pengekonti og 
verdipapirkonti samt øvrige inngåtte avtaler med Banken pantsettes til fordel for Banken. 
Finansielle instrumenter som ikke er registrert i VPS eller annet tilsvarende rettighetsregister skal 
overdras til Banken i sikringsøyemed. Pantstillelsen omfatter også alle komplekse produkter som 
cleares gjennom Banken og som omfattes av Avtalen.  

Kunden aksepterer at innbetalte kontantsikkerheter ikke er klientmidler etter gjeldende lov og 
forskrift, men et ordinært innskudd på en pantsatt bankkonto dekket av de til enhver tid gjeldende 
regler for sikring av bankinnskudd. 

Særskilt for kunder som er juridiske personer 
For Kunder som er juridiske personer kommer lov om finansiell sikkerhetsstillelse av 26. mars 2004 
(«LFS») til anvendelse. Det avtales at Banken ved mislighold umiddelbart har rett til å realisere de 
pantsatte finansielle instrumenter ved direkte salg, salg gjennom uavhengig megler eller på annen 
kommersielt hensiktsmessig måte, dog alltid på kommersielt rimelige vilkår, jfr. LFS § 8. Banken kan 
også tilegne seg (overta) de pantsatte finansielle instrumenter til markedsverdi. Markedsverdien er 
lik gjeldende markedsnotering. Hvis slik markedsnotering ikke finnes, skal siste offisielle 
markedsnotering anvendes. 
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10. Mislighold

I tillegg til alminnelige regler om mislighold fastsatt i Bankens alminnelige forretningsvilkår, gjelder 
følgende: 
• Dersom Kunden ikke stiller den krevde sikkerhet innen de nedenfor angitte frister, har Banken 

rett, men ingen plikt, til å stenge posisjonene (helt eller delvis) for Kundens regning og risiko. 
Dersom det finnes flere alternative metoder for å stenge Kundens posisjon(er), vil Banken 
velge den som er mest hensiktsmessig for Kunden, med mindre det er til vesentlig ulempe for 
Banken.

• Kunden vil uten ugrunnet opphold bli varslet om slik stengning. Dersom Banken velger å 
opprettholde Kundens posisjoner på tross av mangelfull sikkerhetsstillelse, har Kunden 
fremdeles ansvar for alle tap og kostnader i forbindelse med disse.

• Banken har ved stengning av posisjoner rett til å motregne sitt eventuelle restkrav mot ethvert 
annet mellomværende mellom Banken og Kunden, samt å realisere stilte sikkerheter, uten 
hinder av dekningsloven §§ 7-3 og 8-1 eller gjeldsbrevloven § 26, jfr. LFS §§ 6 og 7. Krav om 
varsel etter lov om tvangsfullbyrdelse § 4-18 kommer ikke til anvendelse, jfr. LFS § 7.

• Dersom en inngått kontrakt misligholdes, kan Banken erklære alle andre kontrakter som 
reguleres av Avtalen og eventuelle andre avtaler mellom Banken og Kunden som misligholdt.

• Dersom Kunden i løpet av dagen overskrider den fastsatte limit, kan SEB etter eget skjønn 
gjennomføre dekningstransaksjoner fra Kundens beholdning slik at den samlede eksponering 
bringes innenfor den fastsatte limit.

• Dersom Kunden er primærinnsider, som definert i Art 3(25) i markedsmisbruksforordningen 
(MAR) (EU 596/2014), knyttet til noen av de finansielle instrumentene som omfattes av 
Avtalen, vil disse reglene eller andre forhold kunne medføre at Kunden ikke kan omsette disse 
finansielle instrumentene. Dersom Kunden i slike tilfeller ikke oppfyller kravet til 
marginsikkerhet innen den fastsatte frist eller på annen måte misligholder Avtalen, vil Banken 
uten ytterligere kontakt med Kunden, forbeholde seg å gjennomføre de tiltak som følger av 
Avtalen, herunder å selge, helt eller delvis, Kundens beholdning av finansielle instrumenter 
knyttet til selskapet der Kunden er primærinnsider.

• Det anses også som mislighold dersom Kunden misligholder;
i) øvrige forpliktelser etter Avtalen, herunder noen av de Særlige betingelser som følger 

av Vedlegg 1, eller
ii) finansielle forpliktelser overfor andre på en slik måte at dette gir slik tredjepart rett til å 

si opp angjeldende avtale(r), forutsatt at den eller de avtale(r) som misligholdes, 
samlet overstiger et beløp som er nærmere definert i Vedlegg 1.

• Sluttavregning («Close out netting») m.m.
Ved opphør av Avtalen anses alle mellomværender mellom Kunden og Banken som forfalt, og det 
skal foretas en sluttavregning etter bestemmelsene i dette punkt 11. Fra og med dagen for 
Avtalens opphør («Opphørsdagen») er partene fritatt for å betale beløp som deretter skulle ha 
forfalt til betaling. Dog har partene rett til å kreve erstatning i henhold til dette punkt 11.  

a) Avregning
Dersom Avtalen opphører, skal Banken først fastsette netto markedsverdi («Nettoverdi») av alle
kontrakt(er) og andre mellomværende som er utestående på Opphørsdagen. Markedsverdien av
enhver slik kontrakt skal beregnes på grunnlag av de kurser Banken har oppnådd ved
stengning/avhending av sin sikkerhet (hedge) for kontraktene, eller dersom slik stengning ikke har
funnet sted, skal beregningen baseres på gjeldende markedsnoteringer. Nettoverdier i utenlandsk
valuta skal omregnes til NOK eller annen avtalt basevaluta etter den valutakurs Banken har
oppnådd for lukking av valutaposisjonene, eventuelt, dersom slik lukking ikke har funnet sted, den
kurs som gjaldt ca. kl. 12.00 (CET) på Opphørsdagen.
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Deretter skal avregning foretas mellom partene ved at alle nettoverdiene med tillegg/fradrag av 
eventuell rente frem til Forfallsdagen summeres. På Forfallsdagen skal eventuell samlet nettoverdi 
i Kundens favør utbetales Kunden. Dersom samlet nettoverdi er i Bankens favør, skal beløpet 
innbetales fra Kunden til Banken på Forfallsdagen. Forfallsdagen fastsettes til tredje børsdag etter 
Oppgjørsdagen.  

Samtlige beregninger etter dette punkt a) skal utføres av Banken og skal, hvis ingen åpenbare feil 
foreligger, være bindende for partene. 

b) Forsinket betaling
På beløp som er forfalt til betaling i henhold til punkt 11 a) skal det, i tilfelle betaling ikke skjer på
den forfallsdag som fremgår av samme bestemmelse, svares forsinkelsesrente etter den rentesats
som følger av lov om renter ved forsinket betaling.

c) Motregning
Krav Banken måtte ha mot Kunden etter reglene i punkt 11 a) og11 b) kan uavkortet motregnes
mot ethvert krav, forfalt eller uforfalt, Kunden måtte ha mot Banken i andre rettsforhold enn dem
som springer ut av Avtalen eller kontrakter inngått under denne. Bankens krav skal i denne
sammenheng ikke anses å ha oppstått først når beregning skjer etter punkt 11a), men på det
tidspunkt den enkelte relevante kontrakt ble inngått. På tilsvarende måte kan Banken motregne
eventuelle krav Kunden måtte ha etter reglene i punkt 11 a) og 11 b) mot krav, forfalte eller
uforfalte, Banken måtte ha mot Kunden i andre rettsforhold enn dem som springer ut av Avtalen
eller kontrakter. Ved motregning etter denne bestemmelse skal eventuelle krav eller motkrav i
utenlandsk valuta omregnes til NOK eller annen basevaluta av Banken slik som beskrevet i punkt
11a).

12. Inngåelse av avtaler og bekreftelse på inngåtte handler, sikkerhetskrav m.m.

Forespørsel om komplekse produkter behandles som ordinære ordre og skal dokumenteres 
gjennom tapet telefon, telefax, e-mail eller på annet dokumenterbart medium i henhold til gjeldende 
lover og regler for dette. Avtaler om komplekse produkter kan tilsvarende sluttes på tapet telefon, 
telefax, e-mail eller på annet dokumenterbart medium. 

Bekreftelse på inngåtte avtaler om komplekse produkter vil bli gitt ved ordinære sluttsedler, og i 
enkelte tilfeller ved særskilte avtalebekreftelser i tillegg til sluttseddel. Bekreftelse på innløsning, 
stengning eller annen avregning av kontrakter gis på tilsvarende måte. 

Endelig fastsettelse av sikkerhetskrav («margin call») vil bli meddelt pr e-mail, telefax og/eller 
muntlig pr telefon eller på annen betryggende måte, innen utgangen av dagen avtale om handel ble 
inngått (T), hvor det benyttes kurser på Basevaluta og Alternativ Valuta (som definert i Vedlegg1) 
ca. kl. 22:20 CET hver dag. Påfølgende dag (T+1) vil Kunden bli gitt en påminnelse om 
sikkerhetskravet og tilstrekkelig sikkerhet skal være stillet senest innen kl. 10.00 neste børsdag 
(T+2). 

Senere krav om økt sikkerhet («margin call») vil bli sendt pr telefax, e-mail eller gitt muntlig. Slike 
krav vil normalt ikke bli bekreftet med brev eller annen skriftlig dokumentasjon. Påfølgende dag 
(T+1) vil Kunden bli gitt en påminnelse om sikkerhetskravet og tilstrekkelig sikkerhet skal være 
stillet senest innen kl. 10.00 neste børsdag (T+2).  
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Dersom sikkerheten skal stilles i form av finansielle instrumenter som er innkjøpt gjennom Banken, 
men ennå ikke levert, skal sikkerhet stilles i form av forhåndsinnbetaling av kjøpesummen 
fratrukket eventuell opsjonspremie som er blitt godskrevet Kunden. 

Krav om sikkerhetsstillelse anses å ha kommet frem til mottaker når Banken har mottatt kvittering 
på sendt telefax eller Kunden på annen måte har bekreftet mottagelsen. Dersom kravet er sendt pr 
e-mail anses kravet å ha kommet frem på tidspunkt for Bankens avsendelse med mindre Kunden
har lagt inn en særskilt svarmelding som viser at Kunden ikke er tilgjengelig på e-mail. Kunden
plikter til enhver tid å sørge for at han er tilgjengelig på avtalt måte. Dersom Kunden i en periode på
4 timer ikke har vært tilgjengelig på grunn av Kundens forhold, har Banken rett til å sette i gang
tiltak som om Kunden skulle være underrettet.

13. Registrering i verdipapirregistre - overdragelse

Ikke-standardiserte komplekse produkter under Avtale skal ikke registreres i et verdipapirregister 
eller cleares av tredjemann, med mindre dette er særskilt avtalt eller følger av lov eller forskrift. 

Kunden har ikke uten samtykke fra Banken rett til å overdra kontrakter under Avtalen til 
tredjemann.  

14. Porteføljeavstemming

For å oppfylle vilkårene i European Market Infrastructure Regulation («EMIR») er partene enige om 
følgende: 

For å sikre at Banken og Kunden er enige om løpende betingelser for OTC-kontrakter vil partene 
foreta avstemming av porteføljen og løse eventuelle konflikter knyttet til dette etter reglene i 
«Rules regarding portfolio conciliation and dispute resolution in accordance with EMIR with respect 
to OTC derivative contracts», publisert av den Svenske Fondhandlareföreningen. Disse regler følger 
av Vedlegg 3. 

Sammendrag av porteføljen skal leveres Kunden på den e-post som fremkommer av 
Rammeavtalen. 

Eventuelle avvik meldes Banken på: OTCPortfolioRecon@seb.se. 

Unnlatelse fra noen av partene til å iverksette tiltak, eller på annen måte etterleve reglene i de 
vedlagte regler, vil ikke bli ansett som mislighold eller på annen måte gi den annen part rett til å 
terminere noen OTC-kontrakter som er inngått på grunnlag av Avtalen. 

15. Rapportering av derivatkontrakter og kontrakter knyttet til verdipapirfinansiering

Regulation (EU) No 648 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC 
derivatives, central counterparties and trade repositories (“EMIR”) med tillegg av Commission 
delegated regulation (EU) No 148/2013 of 19 December 2012 og Regulation (EU) 2015/2365 of 
the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities 
financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (SFTR)  med 
tillegg av Commission delegated regulations (EU) No 2019/363 and 2019/356 of 13 December 
2018 krever at alle markedsdeltakere rapporterer inngåtte OTC-kontrakter og 
verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFT’s) til transaksjonsregistre (“trade repositories”).  

mailto:OTCPortfolioRecon@seb.se
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Inngåelse, endringer, og avslutning av clearede og ikke-clearede OTC-kontrakter og SFTs skal 
rapporteres. Slik rapportering kan delegeres til motparten og begge parter skal da sørge for at det 
ikke skjer noen dobbeltrapportering.  

Kunden har herved delegert til Banken å foreta rapportering av “Counterparty Data and Common 
Data” slik dette fremgår av tabell 1 og 2 i vedlegget til Commission Delegated Regulation (EU) No 
148/2013. Rapportering av SFTs til et transaksjonsregister vil skje etter særskilt avtale. Banken 
skal kunne legge til grunn at de aktuelle opplysninger om Kunden som Kunden har gitt Banken til 
enhver tid er korrekte og fullstendige. Bankens rapporteringsforpliktelse etter ovennevnte 
regelverk er således betinget av at Kunden har oppfylt sin informasjonsplikt overfor Banken knyttet 
til de opplysninger som skal rapporteres til transaksjonsregisteret. 

Med mindre annet er avtalt, skal Banken rapportere til et transaksjonsregister “Counterparty Data” 
og “Common Data” knyttet til (i) alle OTC-kontrakter inngått mellom Kunden og Banken og der 
begge er kontraktsparter i den enkelte kontrakt og (ii) OTC-kontrakter som cleares av Banken i 
kraft av å være “clearing broker”. Kunden samtykker i at Banken ved rapportering av SFTs også 
kan rapportere pålagt informasjon om Kunden som motpart. Banken vil ikke rapportere OTC-
kontrakter som cleares sentralt der Banken kun opptrer som utførende mellommann. 
Rapporteringsplikten av OTC-kontrakter omfatter kun OTC-kontrakter som er inngått og/eller 
cleares fem arbeidsdager etter at Kunden har undertegnet Avtalen og forutsatt at all nødvendig 
informasjon har blitt oversendt og registrert hos det aktuelle transaksjonsregister. Rapportering 
skjer ved at Banken sender en rapport til det aktuelle transaksjonsregister med den relevante 
informasjon, inklusive der det er påkrevet, verdivurderingsdata knyttet til kontrakter og 
sikkerheter. 

Dersom Kunden er en ikke-finansiell enhet som ikke er underlagt clearing-forpliktelser under EMIR, 
bekrefter Kunden at Banken for sin rapportering av opplysninger om Kunden (“Counterparty 
Data”) kan legge til grunn at OTC-kontraktene er objektivt målbare som risikoreduserende og 
direkte relater til Kundens alminnelige virksomhet eller finansforvaltning. 

Transaksjoner som omfattes av rapporteringsplikten etter SFTR er: 
• gjenkjøpsavtaler
• lån eller et utlån av verdipapirer eller varer
• kjøp/gjensalgsavtaler («buy/sell-back») eller en salg/gjenkjøpsavtale («sell/buy-back»)
• avtaler om marginlån.

Rapporteringsplikten påligger begge parter i transaksjonene, men Banken og Kunden kan avtale at 
Banken skal foreta rapportering på Kundens vegne. I slike tilfeller skal det inngås en egen 
tilleggsavtale. 

Bankens rapportering til transaksjonsregistre, ESMA (the European Securities and Markets 
Authority) eller andre myndigheter er ikke å anse som brudd på de taushetsplikter Banken er 
underlagt. 

Banken forbeholder seg å belaste Kunden et gebyr til dekning av Bankens kostnader med 
rapportering for Kunden. 

16. Tvisteløsning og forholdet til EUs regelverk for OTC-derivater, mv.

Fremgangsmåte for løsning av eventuelle andre tvister enn tvister knyttet til porteføljeavstemming 
og rapportering er regulert av Rammeavtalen og i henhold til norsk rett. 
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17. Fravikelse av bestemmelsene i finansavtaleloven

Finansavtaleloven (lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler) fravikes så langt det er 
tillatt. Dette gjelder kunder som ikke er forbrukere som definert i finansavtaleloven § 1-4.

Sted, dato: _________________ 

Signatur Signatur SEB: 

 ____________________________ 

 ____________________________ 
Navn med blokkbokstaver  

 _________________________ 

 _________________________ 
Navn med blokkbokstaver 

Signatur Kausjonist(er)/Garantist(er): 

 _________________________ 

 _________________________ 
Navn med blokkbokstaver 

Oppdatert 2023.03.01 
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Vedlegg 1 til 
Avtale om marginkonto og handel med komplekse finansielle instrumenter 

Kommersielle Betingelser 

Kunden: ___________________________________  ______________________ 

Banken: Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ), Oslofilialen (org. nr. 971 049 944) 

 Forfallsdato: Antall dager (d)/ måneder (m): ______________  fra: 

   avtalen er signert  avtalen blir sagt opp av enten Kunden eller Banken. 

 Løpetid: ________________________________________________________ 

Kausjonist/ 
Garantist: Kausjon/garanti stor: ______________  fra: ________________________ 

Pers. /Org. nr: ________________________________________________ 

Total Limit: Maksimalt: __________________ som kan være fordelt på følgende 
produktgrupper: 

Handel med finansielle instrumenter på kreditt og/eller cashtrekk 
Short-salg og lån av finansielle instrumenter 
Terminkontrakter  
TRS (swaps): _________________ 
Limit for Standardiserte derivater dvs. derivater som blir clearet som 
aksje/indeksfutures – og/eller opsjoner:_____________________ 
Handel i standardiserte derivater vil kreve egen avtale1 og vil kunne generere 
sikkerhetskrav hos en tredjepart. I et slikt tilfelle vil SEB Oslo stille nødvendige 
sikkerheter på vegne av Kunde. Samtidig vil Kunde måtte stille tilsvarende 
sikkerheter ovenfor SEB Oslo.  
Ved eventuelle innskuddsrenter (inkludert negative renter) for deponerte 
sikkerheter for Kundens derivatposisjoner hos tredjepart2, vil SEB Oslo belaste 
kunden for dette etterskuddsvis. 

Annet om Total Limit: 

Basevaluta: NOK SEK DKK USD EUR 

Alternativ valuta: NOK, SEK, DKK, EUR, USD, GBP, CAD, CHF, JPY, AUD etc. 

VPS-konto pantsatt som sikkerhet under Avtalen: Kontonummer: _____________________ 

Pengekonto pantsatt som sikkerhet under Avtalen: Kontonummer: _____________________ 

Bankkonto pantsatt som sikkerhet under Avtalen: Kontonummer: _____________________ 

Etablering/endringsprovisjon: _______ bps p.a. 

1Professional Client Agreement Relating to Exchange Traded (or Cleared) Futures and Option Business samt relaterte dokumenter 
2 Fee Schedule 
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Rentesatser 

Renteperiode: kalendermåned eller annen periode som avtalt med Banken 

Referanserente: SEB base rate  
Snittet av SEB base rate for den relevante valuta for hver renteperiode. 

NIBOR, STIBOR, CIBOR, EURIBOR, SOFR, SONIA, SARON etc 
For hver renteperiode, (i) snittet av NIBOR, STIBOR, CIBOR og EURIBOR for 
henholdsvis NOK, SEK, DKK og EUR og (ii) SOFR, SONIA, SARON og TONA for 
henholdsvis USD, GBP, CHF og JPY kontinuerlig forrentet, pluss en 
spreadjusteringsfaktor. For andre valutaer vil det være snittet av den relevante 
referanserenten eller en kontinuerlig forrentet referanserente avhengig av det 
relevante interbankmarkedet. Renteberegningene gjøres i henhold til Bankens 

beregningsmetoder. 

Margin: 

Debetrente: 

Kreditrente: 

Rammeprovisjon: 

Beredskapsprovisjon: 

I det tilfelle der Referanserenten (inkludert eventuell 
spreadjusteringsfaktor) er under null (0), skal Referanserenten ansees å 
være null (0). Ved opphør av den relevante referanserenten, vil den 
referanserente som erstatter denne i det relevante interbankmarkedet 
(pluss en eventuell spreadjusteringsfaktor) komme til anvendelse, med 
mindre Kunden og Banken avtaler noe annet. 

_______________bps p.a. 

Referanserente + Margin 

SEB base rate:                _____ bps p.a. I de tilfeller hvor 
referanserenten er null  (0) eller mindre, vil Referanserente + Margin  
anses å være null (0). SEB forbeholder seg retten til å endre dette ila  
avtalens løpetid. 

______________ bps p.a. på Total Limit. 

______________ bps p.a. på den ubenyttede delen av Total Limit. 

Renteberegningsdato: Renten fastsettes normalt 2 virkedager før renteperioden er ferdig. 
Dersom renteperioden ikke faller på en virkedag, vil beregningen gjøres 
siste virkedag i samme kalendermåned. 

Rentebetalingsdato: Renter belastes konto siste dag i Renteperioden. Dersom dette ikke 
faller på en virkedag, vil belastningen gjøres siste virkedag i samme 
kalendermåned. 

Renter og gebyr ved Ved overtrekk kan Banken belaste kontoen med overtrekksrente etter 
overtrekk: Bankens til enhver tid gjeldende satser. I tillegg kommer 

purreomkostninger i henhold til inkassolovens bestemmelser.   

Minste justeringsbeløp: (standard: 0) annet: __________________ 

Levering av margin: (standard: se Avtalen) _____________ dager 

Særskilte sikkerhetskrav 

Nei (Gå videre til «Særlige betingelser (covenants)») 

Ja (Fyll ut på neste side) 
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I tillegg til det som følger av Avtalen punk.7, skal følgende godtas som sikkerhet: 

Sikkerhet: Inntil ________ aksjer i ______________________________ 

org. nr.:__________________________  ticker:___________ 

Marginsikkerhetskrav:  __________  % 

Initialt marginsikkerhetskrav:  __________  % 

Særlige betingelser for Særskilt sikkerhetskrav: 

Utover det som følger av Avtalen punkt 10, vil også følgende hendelser gi Banken en rett til å si 
opp Avtalen med øyeblikkelig virkning: 

insolvens, fisjon eller bedriftsomstrukturering i  _________ ; 

fusjon eller overtagelsestilbud foreligger _________; 

__________ suspenderes eller strykes fra Oslo Børs eller annet regulert marked; eller 

brudd på forutsetningen om at Kunden eier minst/maks ______% av  ______________ 

Annet:  

Særlige betingelser (covenants) 

I tillegg til det som følger av Avtalens punkt 10, anses også et brudd på en av de følgende 
betingelsene (covenants) som en hendelse som gir Banken rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig 
virkning.  

Finansielle betingelser: 

Minimumslikviditet: Kunden skal ha verdier tilsvarende ___ % av det til enhver tid benyttet 
limit tilgjengelig i  

kontanter eller kontantekvivalenter 

børsnoterte aksjer  

børsnoterte obligasjoner  

andre finansielle instrumenter som er omsettelige i et likvid marked. 

Annet: 

Gjeldsbegrensning: Kunden skal ikke uten skriftlig forhåndsamtykke fra Banken påta seg 
noen ytterligere finansielle gjeldsforpliktelser. Unntak: _________________________ 

Annet: 
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Eierskapsbetingelser: 

Kunden er i dag _____% eid av _______________ org-/pers.nr:  _________________ 

som igjen er _____ % eid av ______________ org-/pers.nr:  _________________ 

Annet:  

Endringer i eierstruktur forutsettes skriftlig godkjent av Banken. 

Informasjonsforpliktelser: 

Kunden skal levere Compliance Certificate til Banken, som er inntatt som siste side i 
dette Vedlegg 1. Compliance Certificate sendes Banken senest 60/___ dager etter 
utgangen av hvert  på e-post til __________________ @seb.no. 

Kunden og evt. Kausjonister/Garantister forplikter seg til uoppfordret å sende inn kopi av 
selvangivelse, eller evt. annen relevant informasjon etter anmodning fra Banken årlig så 
snart dette foreligger, og senest 30.06. hvert år. 

Annet: 

Kunden kan ikke starte å handle under Avtalen før Banken har mottatt og funnet 
tilfredsstillende: 

Pantsettelse: pantsettelse under punkt 7-9 som følger i Avtalen. 

Kausjon/Garanti/Selvskyldnergaranti fra ________________________________ 

org-/pers.nr: _____________________  på et beløp for inntil: ____________ 

Det forutsettes fremlagt kopi av signert styrevedtak fra Kunden før iverksettelse av 
Avtalen. 

Annet: 

Andre betingelser: 

Terskelbeløp for kryssmislighold: (standard: 0) annet: _______________ 

Kundens kontaktdetaljer: Kundens navn: _______________________________ 

Kundens adresse: _____________________________ 

Kontaktperson: _______________________________ 

E-post: _____________________________________

Telefon: ____________________________________

mailto:structuredequity@seb.no
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Vi er innforstått med, og aksepterer, de foranstående betingelser.

Sted, dato: _________________ 

Signatur Signatur SEB:

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 
Navn med blokkbokstaver Navn med blokkbokstaver

Signatur Kausjonist(er)/Garantist(er): 

_________________________ 

_________________________ 
Navn med blokkbokstaver
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 [Compliance Certificate] 
Mal for Kundens bruk 

Fra:  Kunden:  _____________________________________  

Til: Banken: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Oslofilialen 

Sted, dato: _________________  

Re: Vedlegg 1 til (Kommersielle Betingelser) Avtale om marginkonto og handel med komplekse 
finansielle instrumenter datert: ________________________  

Særlige betingelser for Særskilt sikkerhetskrav 

Vi bekrefter at det ikke foreligger insolvens, fisjon, bedriftsomstruktureringer, fusjon eller 
overtagelsestilbud i  _________________  og at  ___________________________ 

ikke er suspendert eller strøket fra Oslo Børs eller annet regulert marked. 

Vi bekrefter at Kunden eier min/maks av: ___________________________________ 

Særlige betingelser (covenants) 

Vi bekrefter at Kundens minimumslikviditet den _______ utgjorde NOK _______ og at 
Kunden dermed per _______overholder kravet om minimumslikviditet som angitt i 
Vedlegg 1 Kommersielle Betingelser. 

Vi bekrefter at Kunden ikke har noen ytterligere finansielle gjeldsforpliktelser den_______ 
og at Kunden dermed per _______ overholder gjeldsbegrensningen som angitt i Vedlegg 1 
Kommersielle Betingelser. 
Annet:

Eierskapsbetingelser: 

Vi bekrefter at Kunden er i dag _____% eid av   _____________________________ 

org-/pers.nr:  __________________  som igjen er _____ % eid av  ______________ 

org-/pers.nr:  __________________  

Annet: 

Som underlag til denne bekreftelsen følger Kundens årsregnskap / kvartalsregnskap per_______. 

Signatur Signatur Kausjonist(er)/Garantist(er):

 _________________________ 
Navn med blokkbokstaver 

Oppdatert 2023.03.01

 ____________________________ 
Navn med blokkbokstaver  
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Vedlegg 2 til 
Avtale om marginkonto og handel med komplekse finansielle instrumenter 

(Privatpersoner eller kunder kategorisert som ikke-profesjonelle i henhold til vphl §9-18, har 
ikke anledning til å inngå denne avtalen, vennligst gå videre til Vedlegg 3 dersom dette er 

tilfelle.) 

Title transfer financial collateral agreement 

between 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslo Branch 
(the "Bank” or "SEB”) 

and  
_________________________________________ ______________________ 

 [company name]                                                          [business reg. no.] 
(the "Client”) 

1. Background and purpose

The Client and SEB in Norway are parties to a "Framework Agreement for the provision of 
investment services" with supplementary agreements and documentation (the "SEB Agreements"). 

The services under the SEB Agreements include SEB in Norway acting as local custodian for the 
Client with respect to shares not registered in the Norwegian CSD. As custodian, SEB in Norway 
keeps record of the Client's beneficiary ownership to shares and acts as nominee holder of the 
shares with SEB Stockholm, who acts as nominee holder of the shares with third-party nominees 
(the "External Custodian"). 

The SEB Agreements include an "Agreement on margin accounts and trading in complex financial 
instruments" (the "Margin Account Agreement") regulating the Client's transactions in financial 
instruments and financial products with SEB in Norway.  

Under the Margin Account Agreement, the Client must provide collateral security to SEB in Norway 
as further provided for therein. The Parties have agreed that the Client may, as per the Clients 
discretion, provide collateral to SEB in Norway in the form of title transfer for security purposes in 
shares held with SEB in Norway under the custodian arrangement. The Parties have for this 
purpose entered into this Agreement for the transfer of title to shares for security purposes, in 
accordance with the Financial Collateral Act.  

2. Definitions

"Collateral" means the Collateral Shares and any entitlements of the Client related thereto, 
including cash dividends received by SEB in Norway with respect to the Collateral Shares.  

"Agreement" means this title transfer financial collateral agreement. 
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"Collateral Shares" means all shares to which the title is transferred to SEB in Norway under this 
Agreement. 

"Collateral Requirement" means the collateral requirements posted by SEB in Norway under the 
Margin Account Agreement. 

"Collateral Value" means the aggregated value of the Collateral, to be calculated by SEB in Norway 
based on market values and reflecting appropriate "haircuts".  
"Event of Default" means any default of the Client of obligations under this agreement, or an event 
of Default as defined in the Margin Account Agreement.   

"FA Act" means the Norwegian Financial Contracts Act of 18 December 2020 No. 146 (In 
Norwegian: "finansavtaleloven"). 

"Financial Collateral Act" means the Norwegian Financial Collateral Act of 26 March 2004 No. 17 
(in Norwegian: "lov om finansiell sikkerhetsstillelse"). 

"Parties" means SEB and the Client. 

"Redelivery" means redelivery of Collateral Shares to the Client as further provided for in Clauses 
6 and 11. 

"SEB" means Skandinaviska Enskilda Banken AB. 

"SEB Stockholm" means the Stockholm branch of SEB. 

"Secured Obligations" means any and all claims, obligations and liabilities outstanding under the 
Margin Account Agreement, including (without limitation) principal, unpaid interests, default 
interest, costs, charges, expenses and any derived liability whatsoever of the Client towards SEB in 
Norway in connection with the Margin Account Agreement. 

3. Transfer of title – perfection

As collateral security for the Secured Obligations, the Client hereby assigns and transfers to SEB in 
Norway the legal title and ownership to all shares not registered in the Norwegian CSD which are 
held with SEB in Norway as local custodian currently and in the future, unless otherwise agreed 
and subject to the provisions of this Agreement and the Financial Collateral Act.  

The Collateral Shares shall include any subsequent shares acquired by the Client to be included in 
the custodian arrangement with SEB in Norway, unless otherwise agreed. SEB in Norway shall 
notify the Client in the contract note when such shares are included as Collateral Shares.  

The assignment of the Collateral Shares shall be effected by (i) SEB in Norway registering SEB in 
Norway as the beneficial owner of the Collateral Shares in its balance and records, (ii) SEB 
Stockholm registering the Collateral Shares as proprietary holdings for SEB in Norway in its 
balance and records, and (iii) the External Custodian registering the Collateral Shares are 
proprietary holdings of SEB.  

The Client represents and warrants to SEB in Norway that it is the sole beneficial owner of the 
Collateral Shares prior to the transfer provided for in this Clause 3, with full and unrestricted 
ownership of the Collateral Shares, and no pledge, charge (fixed or floating), mortgage, 
encumbrance, lien or other type of security exist over the Collateral Shares or any part thereof. 
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4. Dividends and distributions

The Client shall at latest upon Redelivery of all Collateral Shares be paid or otherwise delivered the 
dividends or distributions received by SEB in respect of the Collateral Shares (in cash or kind).  

Prior to such Redelivery, dividends and distributions (in cash or kind) under the Collateral Shares 
shall be included in the Collateral as provided for herein.  

Shares, preferential rights and other entitlements received as dividend or distributions or in 
corporate actions such as preferential issues, mergers and demergers shall be included in the title 
transfer Collateral and be recorded as such in the custodian system.  

Cash distributions received shall be kept by SEB in Norway in the client account system. The Client 
hereby pledge its claim against SEB in Norway in respect of payment of the cash amount to SEB in 
Norway and agrees to a set-off of such claim against the Secured Obligations, cf. the Pledge Act 
section 4-5 and further provisions below. 

5. Voting rights

Prior to an Event of Default, the Client shall be entitled to exercise the voting rights pertaining to the 
Collateral Shares, by instructing SEB in Norway to vote for the Collateral Shares as further provided 
for below.  

SEB in Norway shall upon receiving summons for a general meeting in a company with Collateral 
Shares notify the Client thereof and pass on the received documentation as provided for in the 
custodian agreement, and act as per the Client's voting instructions in the general meeting. SEB in 
Norway will in respect of voting procedures always act on a "best effort basis". SEB in Norway 
cannot guarantee that the Client will be able to exercise voting rights and expressly disclaims any 
liability related thereto.   

Prior to an Event of Default, SEB may not vote for the Collateral Shares other than when and as 
instructed by the Client. 

Following an Event of Default, SEB shall be entitled to vote for the Collateral Shares without any 
instruction form the Client, following a written notice to the Client that SEB has assumed voting 
rights for the relevant shares. 

6. Substitutions and redelivery of collateral

The Client may, upon three (3) business days’ notice, call for payment of cash collateral and/or 
Redelivery of all or some Collateral Shares, subject to having posted other collateral sufficiently to 
meet the Collateral Requirement following such payment and/or Redelivery. 

SEB in Norway shall each quarter value the Collateral Shares and redeliver Collateral Shares to the 
Client if the aggregated amount of the Collateral Value and other collateral posted under the 
Margin Account Agreement significantly exceeds the Collateral Requirement for the Client, 
provided the excess is likely to remain for the foreseeable future.  

Redelivery of Collateral Shares shall be effected as follows: The Client shall be registered as 
beneficial owner of the Collateral Shares with SEB in Norway, SEB Stockholm shall register the 
Collateral Shares as client holdings of SEB in Norway, and the External Custodian shall register the 
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Collateral Shares as client holdings of SEB. Further release from custodianship shall take place as 
per instruction in accordance with the SEB Agreements. 

7. Disposal rights over the collateral shares prior to an event of default

The Client is not entitled to sell, transfer or pledge or otherwise dispose of Collateral Shares unless 
SEB in Norway consents thereto.  

Consents to a sale of Collateral Shares shall not be withheld by SEB in Norway if the Client has 
posted sufficient Collateral to meet the Collateral Requirement following the sale.  

The Client may exercise preferential rights and similar rights included as Collateral as per further 
agreement with SEB in Norway. 

Prior to an Event of Default, SEB in Norway may not sell, transfer, lease, lend or otherwise dispose 
of the Collateral Shares without being so instructed by the Client, unless otherwise provided for 
herein. 

SEB in Norway may lend the Collateral Shares to third parties as part of its lending business. The 
proceeds received from such lending activities shall fall with the Client and be included in the 
Collateral. Lending shall not prevent the Client from selling the Collateral Shares as provided for in 
this Agreement, and SEB in Norway shall then ensure proper delivery of equivalent shares to 
buyers. Similar applies if the Client requires redelivery and release of (lent) Collateral Shares from 
the custodianship.  

8. Disposal and enforcement of collateral upon an event of default

Following of an Event of Default which is continuing, SEB in Norway may enforce all or any part of 
the Collateral without further notice or demand, by   

(i) Selling Collateral Shares (by private sale or public auction) on commercially reasonable
terms;

(ii) Appropriating Collateral Shares as provided for below;

(iii) Collecting dividends and other distributions paid or payable (whether in cash or in kind) on
the Collateral Shares;

(iv) Exercise the voting rights attaching to the Collateral Shares as it  in its absolute discretion
think fit;

(v) Exercising any preferential rights or other entitlements included in the Collateral;

(vi) Off-setting the Client's claim on payment of cash dividends received against the Secured
Obligations.

If SEB in Norway appropriates Collateral Shares in accordance with Clause 8 first paragraph  (ii), 
the Client shall be credited their market value as of the date of the appropriation, as determined 
based on closing prices for listed Collateral Shares and in respect of non-listed Collateral Shares an 
average of separate valuations made by two well-renowned auditing, brokerage or valuation firms 
appointed by SEB in Norway, being independent from SEB in Norway. SEB in Norway shall upon 
completion of such valuation notify the Client of the result thereof, and the valuation shall be 
binding on the Client and SEB in Norway (except manifest error). 
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All amounts (or the value of any appropriated assets) from time to time received or recovered by 
SEB in Norway in connection with the realisation or enforcement of Collateral pursuant to this 
Agreement shall be applied in or towards the discharge of the Secured Obligations. Any amounts 
remaining thereafter shall be promptly remitted to the Client or to whoever may be lawfully 
entitled to receive the same or as a court of competent jurisdiction may direct. 

9. Reporting obligations

Each party is responsible for complying with disclosure duties and reporting obligations pertaining 
to the Collateral Shares and the entitlements under this Agreement, unless otherwise provided for 
in the SEB Agreements.  

10. Waiver of defences

If and to the extent the FA Act is applicable to this Agreement, the Client hereby waives all rights 
under the provisions of the FA Act not being mandatory provisions.  

The rights of SEB in Norway under this Agreement will not be affected by any act, omission or thing 
which, but for this Clause would reduce, release or prejudice any such rights (whether or not known 
to the Client or SEB in Norway). 

11. Redelivery and release of collateral security

Provided the Secured Obligations have been duly and irrevocably paid and discharged in full, SEB in 
Norway shall upon three  (3) business days’ notice of the Client, redeliver all Collateral Shares as 
provided for in Clause 6 third paragraph, and release and/or pay any additional Collateral received 
under this Agreement.  

Any release, discharge or settlement between the Client and SEB in Norway in relation to this 
Agreement shall be conditional upon no right, security, disposition or payment to SEB in Norway by 
the Client or any other person being void, set aside or ordered to be refunded pursuant to any 
enactment or law relating to breach of duty by any person, bankruptcy, liquidation, administration, 
protection from creditors generally or insolvency or for any reason. Consequently, if any such 
disposition or payment is void or at any time so set aside or ordered to be refunded, SEB in Norway 
shall be entitled subsequently to enforce this Agreement as if such release, discharge or settlement 
had not occurred and any such security, disposition or payment had not been made, and the Client 
hereby undertakes to re-execute and execute any document reasonably required by SEB in 
Norway to give effect to this provision. 

12. Further assurance

The Client shall from time to time and at its own expense, upon request by SEB in Norway, promptly 
and duly execute and deliver any and all such transfers, powers of attorney and other further 
documents as SEB in Norway may reasonably consider necessary or desirable for the purpose of 
obtaining the full benefit of this Agreement and of the rights and powers granted SEB in Norway 
under it. 

13. Representations, Warranties and Covenants of the Client in relation to US-listed securities

If the Collateral Shares are US-listed securities, the Client makes the representations, warranties 
and covenants as set out in the Appendix (Additional Representations, Warranties and Covenants of 
the Client) hereto. 
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14. Notices

All notices and other communications required or permitted under this Agreement must be in 
writing in the English language and shall be made to the addresses specified below:  

Client’s contact details: Client name: ____________________________________ 
Client address: __________________________________ 
Contact person: __________________________________ 
E-mail: ________________________________________
Phone: ________________________________________

Bank’s contact details: Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ), Oslofilialen 
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge 
structuredequity@seb.no 
+47 22 82 70 00

15. Assignment

The Client may not assign or transfer any of its rights and/or obligations under this Agreement.

SEB in Norway may at any time assign or transfer any of its rights and/or obligations under this 
Agreement. 

16. SEB Agreements

This Agreement is supplemented by the provisions of the SEB Agreements to the extent applicable 
to the relevant matter.  

17. Governing law and Jurisdiction

This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with this 
Agreement are governed by Norwegian law. 

The parties hereto submit to the non-exclusive jurisdiction of the Norwegian courts, the venue to be 
the Oslo District Court (in Norwegian: "Oslo tingrett").  

Place, date: ________________ 

Signature SEB: 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

Signature Client: 
(May not be entered into by private individuals) 

 _________________________ 

 _________________________ 
Name in capital letters 

Oppdatert 2023.03.01 

Name in capital letters 

mailto:structuredequity@seb.no
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Appendix 

Additional Representations, Warranties and Covenants of the Client 

Reference is made to the title transfer financial collateral agreement between the Client and SEB 
(the “Agreement”), of which this Appendix forms a part.  Capitalized terms used and not defined 
herein have the meanings given to them in the Agreement.  

The Client hereby represents, warrants and covenants as follows: 

1. If the Client is an affiliate (“Affiliate”), as defined in Rule 144 (“Rule 144”) under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), of the issuer of the Collateral Shares
(the “Issuer”), the Collateral Shares were acquired by the Client, and the Client’s holding period
(as determined in accordance with Rule 144) began, more than one year prior to the date
hereof.

2. The Client shall not become an Affiliate of the Issuer following the date hereof.

3. The Collateral Shares (i) are not and will not be subject to any restrictions on transfer, other
than any arising solely from the fact that the Client is an Affiliate of the Issuer as of the date
hereof, (ii) do not and will not contain any restrictive legends and do not require any opinions
from Issuer’s counsel, or the removal of any “stop transfer order,” or the delivery of any
documentation (other than as set forth in the Agreement or the SEB Agreements) prior to, or
in connection with, the sale of the Collateral Shares, and (iii) are not and will not be subject to
any shareholders’ agreement, investor rights agreement or any other similar agreement or any
voting or other contractual restriction, other than pursuant to the Agreement or the SEB
Agreements.

4. The Client is and will remain in compliance with its reporting obligations under Sections 13 and
16 of the U.S. Exchange Act of 1934, as amended, including in respect of the transactions
contemplated hereunder. The Client shall give prior notice to SEB of any public filing of or
relating to the Agreement and provide SEB with a copy of any such report at least one business
day prior to the filing thereof.

5. The Client and its Affiliates shall not provide SEB with any material nonpublic information in
any document or notice required to be delivered pursuant to the Agreement or communication
in connection with the Agreement. The Client agrees that if SEB or any of its Affiliates receives
from the Client or any of its Affiliates any material nonpublic information at any time, SEB or
such Affiliate of SEB may disclose such material nonpublic information publicly, to any
potential purchaser of the Collateral Shares or to any other person.

6. The Agreement and the transactions contemplated hereunder are collectively intended to
constitute a bona fide pledge of the Collateral Shares and are not intended to constitute an
offer or sale of Collateral Shares within the meaning of the Securities Act. The Client has no
expectation or intention that an Event of Default will occur under the Agreement.  The Client
intends and expects to repay in full the Secured Obligations in a manner that will not result in a
sale by SEB of the Collateral Shares.  SEB has full recourse to the Client with respect to the
Secured Obligations.

7. The Client is not, and shall not become, an “investment company” or a person “controlled by”
an “investment company,” as such terms are defined in the U.S. Investment Company Act of
1940.



Oppdatert 2023.03.01 28 av 34 

8. The Client has not taken and will not take, in connection with the transactions contemplated by
the Agreement, any action in violation of Regulation U or Regulation X promulgated by the
Board of Governors of the Federal Reserve System of the United States.

Place, date: ________________ 

Signature Client: 
(May not be entered into by private individuals) 

 _________________________ 

 _________________________ 
Name in capital letters  
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Vedlegg 3 til 
Avtale om marginkonto og handel med komplekse finansielle instrumenter 

Swedish Securities Dealers Association 
8 July 2013 

Rules regarding portfolio reconciliation and dispute resolution in accordance with EMIR with 
respect to OTC derivative contracts 

Introduction 

EMIR (the European Market Infrastructure Regulation)3 constitutes an EU regulatory structure 
which, among other things, governs trading in and clearing of OTC derivative contracts. 

According to EMIR, the parties to an OTC derivative contract which is not cleared via a central 
counterparty are required to reach agreement regarding a formalised procedure to ensure that the 
parties are in agreement regarding the terms and conditions of the contract. For this purpose, the 
parties must 1) carry out a reconciliation of all contracts, and 2) have in place procedures for early 
discovery and resolution of disputes between the parties. The following rules regarding portfolio 
reconciliation and dispute resolution have been formulated in order to fulfil these requirements. The 
rules are intended to be applied between securities institutions (banks and investment firms) and 
their counterparties. 

These rules shall apply between the parties only for the fulfilment of the requirements set forth in 
EMIR. However, any dispute which is referred to arbitration in accordance with the rules below 
shall be conclusively determined between the parties in accordance with special provisions in the 
Swedish Arbitration Act. 

Where the dispute is not referred to arbitration in accordance with the rules below, the parties may 
have their matter tried in any other way, e.g. in a court of law. Subject to the aforesaid, where the 
parties have agreed that disputes shall be determined in any other way, such procedure shall apply 
between the parties. 

Portfolio reconciliation and dispute resolution through negotiation between the parties 

At least once a year, a securities institution shall provide the counterparty with a portfolio summary 
with respect to all outstanding OTC derivative contracts with the counterparty and, where 
appropriate, a summary of assets posted as collateral. In connection with each transaction 
regarding a new contract, the securities institution shall provide the counterparty with a 
confirmation of the contract terms 

The counterparty shall review received documents without delay and, as soon as possible, give 
notice of any errors or deficiencies and, where appropriate, raise an objection to values stated by 
the securities institution concerning listed contracts and summaries provided regarding assets 
posted as collateral. Where the counterparty fails to contact the securities institution within five 
business days of receipt of any such document, unless otherwise specifically agreed between the 
parties the counterparty shall be deemed to have accepted information and values stated by the 
institution. 

3 EC/648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories 



Oppdatert 2023.03.01 30 av 34 

Where notice is given regarding errors and deficiencies or objections are raised by the 
counterparty, the parties shall immediately commence discussions with each other aimed at 
reaching an agreement in the matter in question. Where agreement is not reached within three 
business days from commencement of the discussions, the matter shall be referred to each party’s 
respective superiors. 

Where the parties fail to reach agreement within five business days of commencement of the 
discussions, a party shall be entitled to refer the matter to arbitration in accordance with the 
provisions below. Where neither of the parties has referred the matter to such arbitration within 30 
days of commencement of the discussions, the dispute shall be deemed settled as regards matters 
other than valuation issues, and information stated by the securities institution shall apply. With 
respect to unresolved disputes concerning valuation issues, the following provisions shall apply. 

Where the counterparty has called into question values stated by the securities institution, the 
institution shall obtain quotes from no fewer than two and no more than four well-reputed financial 
institutions which are independent of the parties. Where such values per the valuation day 
significantly differ from the disputed values stated by the securities institution, an average of such 
values shall apply and the institution shall bear the valuation costs. Where the values do not differ 
in the stated manner, the securities institution’s valuations shall apply and the counterparty shall 
instead bear the costs. 

Mediation and arbitration 

Disputes which are referred pursuant to these rules shall preferably be resolved through mediation 
in accordance with the Rules of the Mediation Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 

Where the dispute cannot be resolved through mediation, it shall be conclusively resolved through 
arbitration administered by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC). 

The Rules for Expedited Arbitrations shall apply unless, in light of the complexity of the case, the 
value of the subject matter of the dispute and other circumstances, the SCC determines that the 
Rules of Arbitration shall apply. In the latter case, the SCC shall also decide whether the arbitral 
tribunal shall comprise one or three arbitrators. The place of arbitration shall be in Stockholm. The 
proceedings shall be conducted in Swedish. The dispute shall be governed by Swedish law. When 
several arbitrators participate in the decision, the voting rules for civil disputes set forth in the 
Swedish Code of Judicial Procedure shall apply. 
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Vedlegg 4 til 
Avtale om marginkonto og handel med komplekse finansielle instrumenter 

VPS-konto 

Kunden har følgende VPS-konto: __________________________________________ (Gå videre til Vedlegg 5) 
Kunder ønsker å opprette VPS-konto (Fyll ut info nedenfor) 

Signaturkort / disposisjonsforhold VPS-konto 

Kontohaver (navn): VPS-kontonummer: 

 ___________________________________________________  ___________________________ 

Adresse: Kontonummer for 
renter/uttr./utbytte/belastning: 

 ___________________________________________________  ___________________________  
Statsborgerskap:  Skatteland Personnummer/Organisasjonsnummer:  

_________________________  ____________________  ___________________________ 

De nedennevnte disponenter har fra dags dato fullmakt til å disponere konto og til å handle med finansielle 
instrumenter knyttet til denne: 

Kun kontohaver I fellesskap 
Hver for seg Ønsker tilgang til VPS-konto elektronisk via VPS Investortjenester 

Navn og adresse: Personnummer: 

___________________________________________________  ___________________________ 

Signatur: 

___________________________________________________  ___________________________ 

Navn og adresse: Personnummer: 

___________________________________________________  ___________________________ 

Signatur: 

___________________________________________________  ___________________________ 

Navn og adresse: Personnummer: 

___________________________________________________  ___________________________ 

Signatur: 

___________________________________________________  ___________________________ 

Jeg/vi gir herved SEB fullmakt til å handle etter oversendt av meg/oss pr. telefaks/mail til banken. 

Sted, dato:  *)Signatur av kontohaver: 

 _____________________   _____________________________________________________________ 
*)For firma skal signaturberrettiget person(er) i henhold til firmaattesten undertegne 

Priser i henhold til gjeldende prisliste. 
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Vedlegg 5 til 
Avtale om marginkonto og handel med komplekse finansielle instrumenter 

Pantsettelseserklæring – VPS-konto 

Pantsettelse av finansielle instrumenter registrert på kundens konto i Verdipapirsentralen (”VPS”) 
hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Oslofilialen. 

Kundenummer:  ________________________________________________________ 

Navn:  ________________________________________________________ 

Adresse:  ________________________________________________________ 

Pers. /Org. nr:  ________________________________________________________ 

VPS-konto:  ________________________________________________________ 

De til enhver tid innestående finansielle instrumenter på ovennevnte VPS-konto og depotkonto 
pantsettes til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Oslofilialen, foretaksnummer 
971049944, som sikkerhet for ethvert nåværende og fremtidig mellomværende mellom 
kontoinnehaver og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Oslofilialen  
Pantsettelsen gjelder for inntil NOK 999.999.999.999,-. 

I tillegg til de pantsatte verdipapirer omfatter panteretten også: 

1. alt utbytte og andre utdelinger på de pantsatte aksjer, også ved kapitalnedsettelser, i form
av penger, gjeldsinstrumenter og/eller finansielle instrumenter som omhandlet i
allmennaksjeloven eller aksjeloven. Pantsetter frafaller sitt krav om utbetaling av utbytte
m.m. i henhold til Panteloven § 1-6, 2. ledd;

2. alle aksjer som på grunnlag av de aksjer som er registrerte på den pantsatte konto måtte bli
utstedt ved fondsemisjon, utbytteutdeling, konsolidering av flere aksjer til et lavere antall
(spleis) eller omvendt (splitt), fusjon og fisjon;

3. tegningsretter til aksjer og til finansielle instrumenter som omhandlet i allmennaksjeloven
eller aksjeloven, som på grunnlag av de aksjer som er registrerte på den pantsatte konto,
måtte bli utstedt.

4. Pengebeløp i henhold til ovenstående skal utbetales til panthaverens konto
9750.07.03206 eller slik annen bankkonto som panthaver måtte fastsette.

5. Pantet i alle slike instrumenter som nevnt i pkt. 2. og 3. skal være undergitt de samme
regler som den opprinnelige pantsettelse av ovennevnte verdipapirkonto, dog slik at for
tegningsretter skal pantsetter ha rett til å:

(i.) instruere panthaver om å selge slike tegningsretter gjennom ordinære 
omsetningskanaler eller i henhold til nærmere avtale med panthaver 

(ii.) kreve å få tegningsretter overført til seg, men da mot betaling som kompenserer for 
den teoretiske verdi av de tegningsretter som er aktuelle for slik frigivelse, således 
at: 

(a) denne verdi fastsettes av eller på vegne av panthaver på grunnlag av de til
enhver tid gjeldende kontraktsjusteringsbestemmelser som følger av
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”Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs” 
med vedlegg. 

(b) hvor disse bestemmelser angir flere justeringsmetoder, skal panthaver ha rett
til å velge metode;

med den hensikt å kompensere mot verdiutvanning av instrumentene som omfattes 
av pantsettelsen. 

6. I den utstrekning pantsetter ikke senest innen utløpet av den tredje handelsdag på Oslo
Børs før dagen for utløp av tegningstiden har benyttet seg av noen av alternativene under
pkt. 5., skal panthaver ha rett til gjennom ordinære omsetningskanaler eller i henhold til
nærmere avtale med pantsetter å selge de gjenværende tegningsretter.

7. Salgsproveny og/eller kompensasjonsbeløp i henhold til pkt. 5 og 6 skal behandles på
samme måte som utbytte og andre utdelinger på aksjer i form av penger, jfr. ovenfor.

Kontoinnehavers VPS-konto er normalt ikke sperret, men Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) 
Oslofilialen har ved kontoinnehavers mislighold en ensidig rett til uten forvarsel å sperre kontoen. 

I tilfeller der Kontoinnehaver er en juridisk person, samtykker denne i at mislighold gir 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Oslofilialen umiddelbar rett til å selge de pantsatte 
finansielle instrumenter for kontoinnehavers regning og risiko til dekning av tilgodehavende, jfr. Lov 
om Finansiell Sikkerhetsstillelse §§ 4, 6 og 7. Krav om varsel etter Lov om tvangsfullbyrdelse § 4-
18 kommer ikke til anvendelse, jfr. Lov om finansiell sikkerhetsstillelse § 7. 

Rettsvern for pant i aksjer registrert i VPS skal etableres ved registrering av panteretten på VPS-
kontoen på første prioritet. Dersom VPS-kontoen allerede er pantsatt, gjelder pantsettelsen 
sekundærpant i kontoen. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Oslofilialen gis fullmakt til å 
gjøre avtale med øvrige panthavere om den praktiske gjennomføring av sikkerhetsstillelsen. 

Sted, dato: _________________ 

Signatur Pantsetter: 

 _________________________ 

 _________________________ 
Navn med blokkbokstaver  
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Vedlegg 6 til 
Avtale om marginkonto og handel med komplekse finansielle instrumenter 

Pantsettelseserklæring - pengekonto 

Pantsettelse av tilgodehavende hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Oslofilialen. 

Reskontronummer: _______________________________________________________ 

Navn:  ________________________________________________________ 

Adresse:  ________________________________________________________ 

Pers. /Org. nr:  ________________________________________________________ 

De til enhver tid pengesaldo i ulike valutaer på ovennevnte reskontrokonto pantsettes til fordel for 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Oslofilialen, organisasjonsnummer 971049944, som 
sikkerhet for ethvert nåværende og fremtidig mellomværende mellom kontohaver og 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Oslofilialen.  

Pantsettelsen gjelder for inntil NOK 999 999 999 999,- eller dersom saldoen er i annen valuta, 
motverdien av NOK 999 999 999 999,- i vedkommende valuta. 

Kontoinnehaver samtykker i at mislighold gir Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Oslofilialen 
rett til å motregne den innestående saldo mot ethvert krav Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ.) Oslofilialen måtte ha mot kunden, jfr. Lov om Finansiell Sikkerhetsstillelse §§ 4, 6 og 7. Krav 
om varsel etter Lov om tvangsfullbyrdelse § 4-18 kommer ikke til anvendelse, jfr. Lov om finansiell 
sikkerhetsstillelse § 7.  

Sted, dato: _________________ 

Signatur Pantsetter: 

 _________________________ 

 _________________________ 
Navn med blokkbokstaver  
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