AVTAL OM DELTAGANDE PÅ NORDNETBLOGGEN

BLOGGARE

Namn (efternamn, tilltalsnamn)

Personnr

Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/registrerad adress)

Mobilnr

Postnummer

Ort

E-postadress (dit inloggningsuppgifter kommer att sändas)

Genom att signera avtalet godkänner jag ”Nordnets villkor för deltagande på Nordnetbloggen”
Ort och Datum		

UNDERSKRIFT

Underskrift / Namnförtydligande

Glöm inte att bifoga ifylld ID kopia!
ID-HANDLING

Kopiera in ditt pass, körkort eller annan giltig ID-handling här:

Lägg din ID-handling här och kopiera tillsammans med denna blankett,
vidimera sedan kopian. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia
av din ID-handling.

Vidimering = att en person, någon annan än du själv, genom underskrift, namnförtydligande, telefonnummer och personnummer direkt på kopian intygar
att den stämmer överens med originalet. Namnunderskrift ska vara skriven i svart eller blått bläck.

Namnunderskrift 				

Telefon (inkl. riktnr)

Jag bekräftar
att kopian
överensstämmer
med originalet

Namnförtydligande				

Personnummer

ADRESS

Nordnet Bank AB, FRISVAR, Box 30099, 104 25 Stockholm

NORDNETS
UNDERSKRIFT

Ort och datum				

Signatur

Nordnet Bank AB Box 30099 Alströmergatan 39A SE-112 47 Stockholm Tel: +46 8 506 330 00
Order: +46 8 506 331 00 Fax: +46 8 506 330 65 Org. nr 516406-0021 E-post: info@nordnet.se www.nordnet.se

Avtal om deltagande NB 2012:1

VIDIMERING

VILLKOR FÖR DELTAGENDE PÅ NORDNETBLOGGEN

1. BAKGRUND
Nordnet Bank AB:s, org. nr. 516406-0021, Box 30099, 104 25 Stockholm (“Bolaget”)
huvud-sakliga verksamhet är att bedriva effektiv värdepappershandel över Internet och att
erbjuda tjänster för handel och sparande i finansiella instrument. Bolaget har bl.a. tillstånd
att bedriva bankrörelse och värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nordnet AB (publ) som är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm AB.
Bolaget tillhandahåller Nordnetbloggen som är en blogg för inlägg om frågor
hänförliga till privatekonomi, sparande och värdepappersmarknaden. Rätt att delta som
bloggare på Nordnetbloggen (”Bloggare”) erhålls genom att med Bolaget ingå avtal om
deltagande på Nordnetbloggen (”Bloggavtalet”) varvid Bloggaren godkänner dessa Villkor
för deltagande på Nordnetbloggen (”Bloggvillkor”).
2. VILLKOR OCH ÅTAGANDEN FÖR BLOGGAREN
Bloggaren godkänner att Bolaget publicerar dennes s.k. bloggprofil på Nordnetbloggen och
att Bolaget kommer att behandla Bloggarens personuppgifter i den utsträckning det krävs
för frågor relaterade till Bloggavtalet och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter.
Bloggaren åtar sig att vid alla tillfällen hålla Bolaget med uppdaterade kontaktuppgifter.
Bloggaren ansvarar för att dennes inlägg på Nordnetbloggen utformas i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk samt även i övrigt utformas på sådant sätt att Bolagets goda rykte,
kund- och leverantörsrelationer inte riskerar att ta skada. Bloggaren skall säkerställa att
informationen i dennes inlägg är riktig och presenteras sakligt och korrekt. Bloggaren åtar sig
vidare att följa Bolagets vid var tid gällande Riktlinjer för inlägg på Nordnetbloggen.
Bloggaren är skyldig att i sin bloggprofil tillkännage eventuella ekonomiska intressen, såsom
anställning eller aktieägande, i förhållande till finansiella instrument eller emittenter som
berörs i Bloggarens inlägg.
3. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BLOGGARE SOM YRKESMÄSSIGT UTARBETAR
INVESTERINGSREKOMMENDATIONER
Bloggare som yrkesmässigt utarbetar investeringsrekommendationer åtar sig att tillse att de
inlägg som Bloggaren bidrar med på Nordnetbloggen inte har sådant innehåll att de omfattas av definitionen för investeringsrekommendationer enligt lag (1991:980) om handel med
finansiella instrument (“LHF”). Det betyder att yrkesmässigt utarbetade rekommendationer
om investeringar i finansiella instrument, däribland synpunkter på nuvarande eller framtida
värde eller pris på dessa instrument, inte är tillåtna i inlägget. Såväl direkta rekommendationer
och förslag, (exempelvis “köp”, “behåll” eller “sälj”) som indirekta sådana (exempelvis hänvisning till ett riktpris) är förbjudna.
Sådan Bloggare åtar sig vidare att inte publicera inlägg som kan anses utgöra investeringsanalyser enligt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2007:16).
Begreppet investeringsanalys definieras kortfattat som en investeringsrekommendation där
analysen betecknas som en investeringsanalys eller liknande eller framställs som en objektiv
eller oberoende förklaring av innehållet i rekommendationen.
Bloggaren är medveten om att särskilda skyldigheter uppkommer för Bolaget vid vidarespridning av investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser och att Bloggarens
skyldighet enligt denna punkt 3 därför är av väsentlig betydelse för Bolaget.

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Bloggaren har inte rätt att utan skriftligt medgivande utnyttja Bolagets varumärke, firma eller
kännetecken eller Bolagets upphovsrättsskyddade material.
5. BOLAGETS RÄTTIGHETER
Bolaget förbehåller sig rätten att övervaka Nordnetbloggen och att vid var tidpunkt och efter
eget gottfinnande ta bort innehåll på Nordnetbloggen samt att neka Bloggaren att anslå material på Nordnetbloggen.
Bolaget äger rätt att ensidigt göra ändringar i Bolagets Riktlinjer för inlägg på Nordnetbloggen
och Bloggaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om vid var tid gällande Riktlinjer för inlägg
på Nordnetbloggen.
6. ANSVAR OCH SKADESTÅND
Innehållet på Nordnetbloggen skapas av dess användare och besökare och respektive Bloggare
ansvarar för inläggets innehåll, riktighet och överensstämmelse med tillämpliga lagar och
regelverk. Bolaget tar således inget ansvar för innehållet i respektive Bloggares inlägg eller för
de kommenterar som inlägget kan komma att generera från Nordnetbloggens läsare. Bolaget
tar inte heller något ansvar för åtgärder eller agerande som baserats på information som publicerats på Nordnetbloggen.
För det fall Bloggaren skadar Bolaget eller åsamkar Bolaget kostnader genom att bryta mot
bestämmelserna i Bloggavtalet, dessa Bloggvillkor eller Bolagets vid var tid gällande Riktlinjer
för inlägg på Nordnetbloggen eller på annat sätt agerar i strid mot gällande lag eller författning, skall Bloggaren vid anfordran ersätta Bolaget för sådan skada eller utgiven ersättning.
Bloggaren har inte rätt till någon ersättning för sin medverkan på Nordnetbloggen och skall
själv tillhandahålla erforderlig utrustning (såsom datorer och programvaror) för sin medverkan.
7. UPPSÄGNING
Bloggavtalet löper tillsvidare och envar av Bolaget och Bloggaren kan säga upp Bloggavtalet
till omedelbart upphörande. Uppsägning skall ske skriftligen.
8. ÖVRIGT
Bloggaren skall ej äga rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Bloggavtalet.
Bolaget skall äga rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Bloggavtalet
varvid Bloggaren skall underrättas om detta.
9. ÄNDRING AV BLOGGVILLKOREN
Ändringar av dessa Bloggvillkor ska ha verkan gentemot Bloggaren från och med att Bolaget
meddelat Bloggaren om ändringen via e-post till av Bloggaren i Bloggavtalet angiven e-postadress. Sådant meddelande anses ha kommit Bloggaren tillhanda vid avsändandet.
10. TVIST
Tolkning och tillämpning av Bloggavtalet skall ske enligt svensk rätt och tvist i anledning
härav skall avgöras av Stockholms tingsrätt, såvitt det inte gäller konsument, i första instans.
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NORDNET BANK AB:S RIKTLINJER FÖR INLÄGG PÅ
NORDNETBLOGGEN

Syftet med Nordnetbloggen är att ge dig en plattform att skriva om dina tankar och idéer
om privatekonomi, sparande och värdepappersmarknaden. Du ansvarar för allt material som du bidrar med och du är skyldig att följa nedanstående riktlinjer för inlägg på
Nordnetbloggen.

Det material som du bidrar med får inte innehålla kränkande personuppgifter eller utgöra
uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring eller på annat
sätt strida mot bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) eller lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Det material som du anslår på Nordnetbloggen skall vara hänförligt till privatekonomi,
sparande eller värdepappersmarknaden. Du ansvarar för att dina inlägg utformas i enlighet
med tillämpliga lagar och regelverk samt även i övrigt utformas så att Nordnets varumärke inte
riskerar att ta skada. Inläggen skall vara skrivna på svenska.

Du får inte bedriva marknadsföring, försäljning, ladda upp virus eller annan skadlig programkod eller på annat sätt använda Nordnetbloggen för att utföra någon olaglig, vilseledande,
skadlig eller diskriminerande handling.

Du är skyldig att tillse att ditt inlägg inte kan anses utgöra spridande av falsk eller vilseledande information som kan innebära otillbörlig marknadspåverkan enligt lag (2005:377)
om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Du får exempelvis
inte skriva inlägg som avslöjar insiderinformation eller vars ändamål är att enbart påverka
marknadspriset på ett värdepapper. Du åtar dig särskilt att i dina inlägg och eventuella kommentarer på Nordnetbloggen inte direkt eller indirekt beröra Nordnet AB (publ):s aktie och
dess utveckling.
Du får inte publicera innehåll eller utföra någon handling på Nordnetbloggen som gör intrång
på eller kränker någon annans rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen. Du får endast
lägga in material på Nordnetbloggen som du själv har upphovsrätt till eller annars har rätt att
publicera och sprida. En skribent som lägger in material förutsätts, i och med att materialet
läggs in, bevlja Bolaget en icke-exklusiv, evig och kostnadsfri licens att använda, lagra, sprida
och publicera materialet, elektroniskt eller på annat sätt.

Skribent som yrkesmässigt utarbetar rekommendationer måste beakta följande:
Det är inte tillåtet att publicera inlägg som kan anses utgöra investeringsrekommendationer
enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument vilket betyder att yrkesmässigt
utarbetade rekommendationer om investeringar i finansiella instrument, däribland synpunkter
på nuvarande eller framtida värde eller pris på dessa instrument, inte är tillåtna i inlägget.
Såväl direkta rekommendationer och förslag, (exempelvis “köp”, “behåll” eller “sälj”) som
indirekta sådana (exempelvis hänvisning till ett riktpris) är förbjudna.
Det är inte heller tillåtet att publicera inlägg som kan anses utgöra investeringsanalyser
enligt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2007:16). Begreppet
investeringsanalys definieras kortfattat som en investeringsrekommendation där analysen
betecknas som en investeringsanalys eller liknande eller framställs som en objektiv eller
oberoende förklaring av innehållet i rekommendationen.
För det fall du skadar Nordnet eller åsamkar Nordnet kostnader genom att bryta mot dessa
riktlinjer, gällande lag eller författning är du skyldig att ersätta Nordnet för sådan skada eller
utgiven ersättning.
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