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Namn (efternamn, tilltalsnamn)/Firma (fullständigt namn) Personnr/Org.nr/Samordningsnr Telefon dagtid (inkl. riktnr)

Långivare:   Nordnet Bank AB
Org. nr:   516406-0021
Adress:    Box 3099, 104 25 Stockholm

Depå-/kontonummer

Gatuadress, box eller motsvarande   Telefon kvällstid (inkl. riktnr)

Postnummer  Ort   Telefax (inkl. riktnr) 

Låntagare
(Kunden)

E-postadress

För att ramavtal för värdepapperslån ska kunna beviljas krävs gällande förfogande-/belåningsavtal.

Nordnet Bank AB   Box 30099   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 30 00
Order: 010 583 31 00   Fax: 010 583 30 65   Org. nr 516406-0021   E-post: info@nordnet.se   www.nordnet.se

Legal Entity Id (LEI)

Företagsform (t.ex. aktiebolag)

Juridisk
person

Nedanstående uppgifter behöver endast fyllas i av juridiska personer.

Nordnet har enligt den s.k. SFT-förordningen en skyldighet att rapportera detaljer om värdepapperslånetransaktioner för icke-finansiella små och medelstora företag. 
För stora företag ligger rapporteringsansvaret på företaget. Om två av tre gränsvärden nedan överskrids på balansdagen klassificeras företaget som stort.

Företagets 
storlek

Överskrider balansomslutningen 20 miljoner EUR?

Överskrider nettoomsättningen 40 miljoner EUR?

Överskrider genomsnittliga antalet anställda 250, under räkenskapsåret?

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

 Ange sektorer för företagets huvudsakliga verksamhet: 

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Hotell- och restaurangverksamhet

Vård och omsorg; sociala tjänsterInformations- och kommunikationsverksamhet

Utbildning

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 
sanering

Transport och magasinering

Utvinning av mineral

Offentlig förvaltning och försvar; 
obligatorisk socialförsäkring

Tillverkning

Försörjning av el, gas, värme och kyla Finans- och försäkringsverksamhet 
(komplettera nedan)

Fastighetsverksamhet (komplettera nedan) Annan serviceverksamhet

Kultur, nöje och fritid

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Byggverksamhet

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra 
stödtjänster

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik

Förvärvsarbete i hushåll; hushål-
lens produktion av diverse varor 
och tjänster för eget bruk

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska 
ambassader o.d.lens produktion av diverse varor och 
tjänster för eget bruk
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Om företagets huvudsakliga verksamhet är Finans- och försäkringsverksamet eller Fastighetsverksamhet behöver något 
av nedanstående alternativ fyllas i.

Ytterligare 
sektor-
klassificering

Real Estate Investment Trust (stiftelse för investeringar i fast egendom)

Annat
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Kundens
underskrift

 

Bolagets
underskrift

Ort      Datum  

Nordnet Bank AB     Namnförtydligande

Ort     Datum   

Namnunderskrift    Namnförtydligande

Nordnet Bank AB   Box 30099   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 30 00
Order: 010 583 31 00   Fax: 010 583 30 65   Org. nr 516406-0021   E-post: info@nordnet.se   www.nordnet.se

Allmänt

Mellan Nordnet Bank AB (Bolaget) och undertecknad kund (Kunden) träffas 
härmed Ramavtal för Värdepapperslån, enligt villkoren i denna handling samt 
enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för Värdepapperslån. I och med 
underskrift av detta Ramavtal bekräftar Kunden att denne tagit del av och noga 
satt sig in i Ramavtalet och Allmänna villkor för Värdepapperslån. Detta Ramavtal 
skall, såvida inte annat särskilt angivits ovan under ”Dag för ikraftträdande”, 
tillämpas på samtliga Värdepapperslån som fr o m dagen för avtalets 
dagtecknande upptagits mellan parterna. (Detta Ramavtal ersätter därmed 
eventuellt tidigare mellan parterna träffat ramavtal av motsvarande slag, såvitt 
gäller Värdepapperslån som upptagits fr o m avtalets dagtecknande respektive i 
förekommande fall angiven ”Dag för ikraftträdande”.)

Säkerhet

Som säkerhet för fullgörandet av samtliga vid var tid gällande förpliktelser som 
åvilar Kunden enligt Ramavtalet, inbegripet av denne upptagna Värdepapperslån 
enligt Ramavtalet, pantförskriver Kunden härigenom till Bolaget all egendom 
innefattande samtliga värdepapper och andra rättigheter som vid var tid 
förvaras och/eller är förtecknade i Kundens ovanstående depå jämte samtliga 
penningmedel som vid var tid finns på ovanstående konto anslutet till depån. 
Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också 
av pantförskrivningen och utgör pant. Närmare bestämmelser om ställande av 
säkerhet respektive ianspråktagande av säkerhet innefattande pantvillkor finns i 
Allmänna villkor för Värdepapperslån.

(ifylles av Bolaget)Dag för ikraft-
trädande

Ramavtal för värdepapperslån
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