Kundenr

Søknad om shorthandel i tilknytning til aksjekreditt
Kunden
Navn (person/foretak):

Person-/organisasjonsnummer:

Jeg søker om shorthandel i tilknytning til eksisterende aksjekreditt basert på vilkårene som beskrevet nedenfor.
Jeg er innforstått med at vilkårene som avtalt i opprinnelig lånetilbud og kredittavtale opprettholdes. I tillegg gjelder følgende:
Sikkerhet:
1. prioritets pant i innskudd pålydende NOK
999.999.999 tilknyttet eksisterende
kredittkonto.
Kredittkunden pantsetter med dette det til
enhver tid innestående beløp på
kredittkontoen med tilhørende renter.
Panteretten skal tjene til sikkerhet for
oppfyllelse av de forpliktelser (med renter,
provisjoner og omkostninger) som
kredittkunden har – eller måtte få – overfor
banken i henhold til ethvert mellomværende
kredittkunden har og/ eller måtte få til
banken. Sikkerheten gjelder også fornyelser.
Renter og utbytte som utbetales på finansielle
instrumenter inngår i pantet.
Marginkrav
Shorthandel forutsetter at kredittkunden stiller
marginkrav. Marginkravet defineres som
Markedsverdi * (100 % + (100 % Belåningsgrad)).
Brudd på minimumsverdiklausul
Konsekvensen ved brudd på vilkårene i
minimumsverdiklausulen er definert i
lånetilbudet for aksjekreditten.
Banken fraskriver seg ansvaret for ethvert tap
kredittkunden eventuelt påføres ved
tvangssalg.
Risiko
Kredittkunden er kjent med at lånefinansiert
handel med finansielle instrumenter
innebærer en konkret risiko for tap, og at
kredittkunden taper penger ved shorthandel
når aksjekursen stiger.
Det er også risiko for at utlåner krever sine
aksjer tilbake. I en slik situasjon skal aksjene
kjøpes tilbake, uansett pris på det aktuelle
tidspunktet.
Ved utbetaling av utbytte er det den som
shorthandler som skal betale utbytte til den

som låner ut aksjene. Utbyttet vil bli belastet
kredittkontoen.
Disposisjonsrett
Kredittkunden gir hermed Pareto Securities og
Pareto Bank ugjenkallelig og ubetinget
disposisjonsrett over kredittkontoen, herunder
rett til å disponere over disponibelt beløp på
kredittkontoen ved gjennomføring av oppgjør
og belastning av alle omkostninger.
Banken har rett til å anvende disponibelt
beløp på kontoen til dekning av de krav pantet
sikrer, uten noen form for forhåndsvarsel til
kredittkunden, og uten at rettslige eller andre
skritt er nødvendige for å verifisere eller
bekrefte panthavers identitet, jfr. panteloven
§ 4-6.
Omkostninger ved etablering
Administrasjonsgebyr for etablering utgjør
NOK 500.
Omkostninger ved løpende handel
Den faktiske renten fastsettes på
innlånstidspunktet ved hver enkelt handel og
avhenger i stor grad av tilgjengeligheten av
aksjer i markedet. Kredittkunden er selv
forpliktet til å gjøre seg kjent med rentesatsen
i forkant av et innlån.
Gebyr for verdipapirlån er NOK 500 og
belastes kredittkontoen ved etablering. Renten
beregnes på bakgrunn av sluttkurs fra dag til
dag, men bokføres på månedlig basis.
Alle løpende omkostninger/gebyrer relatert til
verdipapirkreditter er spesifisert i bankens
prisliste under ”Verdipapirfinansiering” på
www.paretobank.no
Alminnelig forretningsvilkår
Kredittkunden er forpliktet til å sette seg inn i
bankens alminnelige forretningsvilkår
(”Forretningsvilkårene”) ettersom de til enhver
tid gjeldende forretningsvilkår er å anse som
akseptert av deg/dere.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at de
alminnelige forretningsvilkårene også
inneholder opplysninger om den risiko det er
forbundet med handel med finansielle
instrumenter.
Banken er videre forpliktet til å gi
kredittkundene informasjon om bankens
tjenester og de produkter/finansielle
instrumenter som omfattes av bankens
tjenester. Forretningsvilkårene gir
opplysninger om dette.
Endringer i Forretningsvilkårene og
informasjon om bankens virksomhet til enhver
tid, kunngjøres gjennomgående på bankens
hjemmeside: www.paretobank.no.
Kundeklassifisering
Verdipapirhandelloven pålegger banken å
klassifisere samtlige
investeringstjenestekunder i ulike
kundekategorier avhengig av deres
profesjonalitet. Kunder skal klassifiseres som
henholdsvis ikke-profesjonelle kunder,
profesjonelle kunder eller kvalifisert motpart. I
hvilken grad kunden er beskyttet av
lovgivningen avhenger av kundekategori.
Nærmere informasjon knyttet til hva denne
klassifiseringen innebærer, herunder en
redegjørelse for hovedtrekkene ved
investorbeskyttelsen for hver kundekategori,
følger av Forretningsvilkårene.
Til orientering har banken innhentet
informasjon om kundeklassifisering fra Pareto
Securities, og banken legger denne
klassifiseringen til grunn.
Belåningsgrad
Belåningsgraden for shorthandel fastsettes av
banken og er tilgjengelig på
www.paretobank.no.

Kredittkunden er innforstått med at shorthandel ikke er innvilget før bankens skriftlige bekreftelse foreligger, enten pr. post eller pr. e-post.
Jeg bekrefter å ha satt meg inn i og akseptert bankens alminnelige forretningsvilkår samt prisliste for handel med finansielle instrumenter. Banken
har utkontraktert kundeklasseklassifisering og hensiktsmessighetstest/egnethetstest til Pareto Securities, og banken legger deres vurderinger til
grunn. Jeg er kjent med og aksepterer at Pareto Securities i denne forbindelse vil kunne benytte informasjon jeg tidligere har gitt til Pareto
Securities og at denne informasjonen også vil kunne bli delt med banken.
Jeg bekrefter å ha satt meg inn i vilkårene for shorthandel, og jeg bekrefter at jeg er innforstått med risikoen jeg påtar meg.

Aksepteres, sted og dato:
Kredittkundens forpliktende underskrift:
Navn med blokkbokstaver:
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