
 
 

 

 

RAMAVTAL Depå-/kontonummer  
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Kundansvarig 

 

   

KUND Firma (fullständigt namn) / Namn (efternamn, förnamn) 

 
Org-/person-/samordningsnummer 

Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) 

 
Telefon, även riktnummer 

Postnummer          Ort    
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Land, utom Sverige 
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 □ Kunden samtycker till att Pareto Securities tillhandahåller information via e-post till ovan angiven e-post adress 

SÄKERHET Kunden ska ställa säkerhet för upptagna Värdepapperslån  Säkerhetstal (%) 

 

PARETO 
SECURITIES 

 

Pareto Securities AB  
Box 7415 
103 91 Stockholm     

Organisations nr. 556206-8956 
Telefon: 08-402 50 00   
E-post: clientservice@paretosec.com   

                                Dag för ikraftträdande (anges endast om Ramavtalet skall träda i kraft tidigare än när avtalet dagtecknats) 

                                 
 

 
ALLMÄNT 
Mellan Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) och 
undertecknad kund (”Kunden”) träffas härmed Ramavtal för 
Värdepapperslån, enligt villkoren i denna handling samt 
enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för 
Värdepapperslån vilka utgör en integrerad del av detta 
Ramavtal.  
 

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”.) 
 

Termer som i detta dokument anges med stor 
begynnelsebokstav skall ha samma innebörd som i de 
Allmänna villkoren. 
 

SÄKERHET 
Som säkerhet för behöriga fullgörandet av samtliga vid var 
tid gällande förpliktelser som åvilar Kunden enligt 
Ramavtalet, inbegripet av denne upptagna 
Värdepapperslån enligt Ramavtalet, pantförskriver  
 
 

Kunden härigenom till Pareto Securities all egendom 
innefattande samtliga värdepapper och andra rättigheter 
som vid var tid förvaras och/eller är förtecknade i Kundens 
ovanstående depå även innefattande i depå  
förtecknade värdepapper som är registrerade i Kundens 
namn i kontobaserat system (såsom på Vp– konto hos VPC 
AB) jämte samtliga medel 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. 
 

RISKINFORMATION  
Värdepapperslån är förknippade med särskilda risker och 
kräver ofta särskilda kunskaper. Kunden bör därför ta del av 
och noga sätta sig in i såväl bestämmelserna i detta 
Ramavtal som andra regler - exempelvis i särskilda 
överenskommelser, på Avräkningsnotor eller i andra 
bekräftelser - som gäller mellan Kunden och Pareto 
Securities. 
 

Kunden är införstådd med att upptagande av 
Värdepapperslån i kombination med försäljning av de 
lånade värdepappren s.k. blankning, kan medföra ett i 
princip obegränsat risktagande, som kan leda till att Kunden 
försätts i skuld.  
 

 
 

KUNDENS 
UNDERSKRIFT 

Ort och datum, Kundens underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

 

PARETO 
SECURITIES 
UNDERSKRIFT 

Ort och datum, Pareto Securities AB 

 
Firmatecknare 

 
 

 

 
Detta Ramavtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt. 

 



 
 

 

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPERSLÅN 

1.   Tillämpningsområde m m 

1.1 Dessa Allmänna villkor utgör avtalsvillkor för mellan parterna träffat "Ramavtal för Värdepapperslån". Nämnda ramavtal 
skall, utan att hänvisning härtill behöver ske i samband med Avslut eller på Avräkningsnotor, äga tillämpning på varje 
värdepapperslån som upptas mellan parterna, såvida annat inte särskilt överenskommits. 

1.2 Utöver bestämmelserna i handlingen "Ramavtal för Värdepapperslån" och dessa Allmänna villkor gäller vad parterna 
beträffande visst Avslut har särskilt överenskommit (vilket kan ha bekräftats i Avräkningsnota eller på annat sätt). För det 
fall det beträffande visst Avslut skulle uppstå motstridighet mellan bestämmelserna i handlingen "Ramavtal för 
Värdepapperslån" och dessa Allmänna villkor å ena sidan samt vad som särskilt överenskommits å andra sidan, skall vad 
parterna särskilt överenskommit äga företräde. 

1.3 Vad som anges i handlingen "Ramavtal för Värdepapperslån", i dessa Allmänna villkor samt vad parterna beträffande visst 
eller vissa Avslut har särskilt överenskommit skall äga företräde framför dels Allmänna villkor för handel med finansiella 
instrument, dels mellan parterna eventuellt träffat depå-/kontoavtal. Med "Ramavtalet" avses i det följande handlingen 
"Ramavtal för Värdepapperslån", dessa Allmänna villkor samt Avräkningsnotor och vad parterna särskilt överenskommit 
avseende Värdepapperslån.   

1.4 Vid ett visst Värdepapperslån kan part vara antingen Långivare eller Låntagare. Om fler än ett Värdepapperslån är 
utestående enligt Ramavtalet kan envar av parterna på samma gång vara såväl Låntagare som Långivare. Utöver 
benämningen ”Låntagare”/”Långivare” kallas parterna i vissa bestämmelser i dessa Allmänna villkor för ”Pareto 
Securities” respektive ”Kunden”. 

2.  Definitioner 

2.1 I dessa Allmänna villkor skall nedanstående definitioner ha följande innebörd. 

 ”Avräkningsnota” Sådant besked som avses i 17 kap 2 § FFFS 2007:16 

 "Avslut" Träffande av avtal om Värdepapperslån. 

 "Avslutsdag" Dag då Avslut gjorts. 

 "Bankdag" Dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av 
skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag och då banker i Sverige allmänt håller 
öppet. 

 "Belåningsvärde" Det värde en ställd säkerhet tillmäts enligt punkt 11.5. 

 "Finansiellt instrument” Överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, 
penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument.  

 "Långivare" Den av parterna, Pareto Securities eller Kunden, som, beträffande ett visst 
Värdepapperslån, lånar ut Värdepapper. 

 "Låntagare" Den av parterna, Pareto Securities eller Kunden, som, beträffande ett visst 
Värdepapperslån, lånar Värdepapper. 

 "Löptid" Tiden fr o m avtalad dag för leverans av utlånat Värdepapper t o m  avtalad eller, efter 
uppsägning enligt punkt 7.2 respektive 7.3, bestämd dag för återställande av motsvarande 
Värdepapper. 

 "Marknadsvärde" Den vid var tid noterade betalkursen för ett Värdepapper eller, om sådan betalkurs inte 
finns, den vid var tid noterade köpkursen för ett Värdepapper. För obligationer och andra 
fordringsrätter beräknas emellertid Marknadsvärdet alltid på basis av senast noterad 
köpränta/köpkurs. 

 ”Premie” Mellan Parterna avtalat vederlag för Värdepapperslån. 

 ”Ramavtalet” Se punkt 1.3. 

 "Säkerhetstal" Det tal uttryckt som en procentsats vilket för respektive Värdepapperslån som upptagits av 
Kunden skall ligga till grund för beräkning av Kundens Säkerhetskrav enligt vad som 
närmare anges i punkt 11.1. 

 "Säkerhetskrav" Det sammanlagda belopp som Kunden vid var tid i egenskap av Låntagare skall ställa 
säkerhet för, och som motsvarar Säkerhetstalet för respektive Värdepapperslån 
multiplicerat med Marknadsvärdet av lånade Värdepapper för vilka säkerhet skall ställas. 

 "Värdepapper" Finansiellt instrument som är föremål för Värdepapperslån. 

 "Värdepapperslån" Lån (försträckning) av Värdepapper som upptas mellan parterna enligt Ramavtalet. 

 

3. Avslut och rapportering därav 

3.1 Avslut sker genom överenskommelse per telefon eller på annat sätt. Varje Avslut skall bekräftas genom att en 
Avräkningsnota upprättas. Parterna är införstådda med att avtal om Värdepapperslån kommer till stånd redan genom 
överenskommelsen och inte först genom upprättad Avräkningsnota. 



 
 

 

 

3.2 Avräkningsnota skall upprättas av Pareto Securities och översändas till Kunden. Kunden skall omgående för Pareto 
Securities påtala dels eventuella fel eller brister som framgår av Avräkningsnota, dels utebliven Avräkningsnota, dels 
eventuella övriga fel eller brister i samband med Avslut. Pareto Securities är i intet fall ansvarigt för skada som skulle ha 
kunnat undvikas om reklamation skett omgående.  

3.3 Avräkningsnota enligt punkt 3.1 skall innehålla uppgift om Långivare och Låntagare, sort, kvantitet och dag för leverans av 
Värdepapper samt uppgift om den Premie Låntagaren skall betala Långivaren. Härutöver skall en Avräkningsnota 
innehålla de uppgifter som framgår av Finansinspektionens vid var tid gällande föreskrifter samt vad parterna särskilt kan 
ha kommit överens om.  

4.   Äganderättsövergång 

4.1 Parterna är införstådda med att äganderätten till utlånade Värdepapper övergår från Långivaren till Låntagaren och att 
Långivarens äganderätt ersätts med en fordran på Låntagaren att återfå utlånade Värdepapper av samma sort och 
kvantitet. Såvitt gäller aktier innebär äganderättsövergången bl a att rösträtten till aktierna ej längre tillkommer 
Långivaren, förutom beträffande rösträtt i svenska avstämningsbolag som tillkommer denne på grund av att han 
fortfarande är upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket 
aktiebolagslagen (2005:551). 

5.   Ändamål 

5.1 Parterna är eniga om att, om ej annat överenskommits, Låntagarens syfte med ett Värdepapperslån är vidareleverans 
exempelvis på grund av utlåning eller försäljning (blankning) av ifrågavarande Värdepapper. En överenskommelse om 
annat ändamål skall noggrant specificeras i Avräkningsnotan eller i särskilt upprättad skriftlig handling. 

6. Leverans 

6.1 Långivaren skall på Löptidens första dag till Låntagaren leverera de Värdepapper som är föremål för aktuellt 
Värdepapperslån. Värdepapper som är registrerade i avstämningsregister skall levereras senast vid den tidpunkt på dagen 
som följer av det kontoförande institutets, eller i förekommande fall vederbörande depåbanks, vid var tid gällande 
ordinarie tidsschema för avveckling. Värdepapperen skall vara fria från panträtt eller annan belastning. 

6.2 I händelse av inträffad skada vid utebliven, försenad eller bristfällig leverans gäller vad som anges i punkt 20.1. 

7.  Löptid 

7.1 Löptiden för ett Värdepapperslån kan bestämmas till viss tid. I annat fall är Löptiden tillsvidare. 

7.2 Långivaren får, när Löptiden varar tillsvidare, när som helst säga upp ett Värdepapperslån till upphörande tidigast tre 
Bankdagar efter den dag uppsägningen kom Låntagaren tillhanda, om Låntagaren inte medger kortare uppsägningstid.  

7.3 Låntagaren får senast kl 17.00 en viss dag säga upp ett Värdepapperslån till upphörande påföljande Bankdag; dock skall 
såvitt gäller Värdepapperslån med viss bestämd Löptid Premie erläggas för hela den förutbestämda Löptiden. 

7.4 Uppsägning enligt punkt 7.2 och 7.3 kan ske per telefon. 

7.5 Vid handelsstopp eller motsvarande för ett Värdepapper skall Löptiden på Låntagarens begäran förlängas med det antal 
dagar som återställandet blir uppskjutet på grund härav. Sådan begäran skall framställas utan dröjsmål, sedan Låntagaren 
insett att han till följd av handelsstoppet eller motsvarande inte kan återställa Värdepapperen i rätt tid.  

8.  Instruktioner 

8.1 Lämnas beträffande Värdepapper under Löptiden erbjudande, information eller annat som kan påverka Långivarens rätt 
efter det att Löptiden har gått ut, kan Långivaren lämna instruktioner till Låntagaren beträffande de utlånade 
Värdepapperen. Låntagaren förbinder sig att efter bästa förmåga och i den mån han har ifrågavarande Värdepapper i 
behåll följa sådana instruktioner. Långivaren skall ersätta Låntagaren för de kostnader som Låntagaren härvid kan ådra 
sig. 



 
 

 

 

9.  Avkastning 

9.1 Skulle utdelning, räntebetalning eller annan avkastning utfalla på Värdepapper under Löptiden skall följande gälla. Om 
annat ej avtalats skall Låntagaren om avkastning utgörs av kontanta medel ersätta Långivaren med ett belopp som är lika 
stort som den avkastning som under Löptiden utfaller på de lånade Värdepapperen. Sådan ersättning skall tillställas 
Långivaren samma dag som Långivaren skulle ha mottagit ersättningen om han hade haft Värdepapperen i behåll. Om 
avkastningen består av annat än kontanta medel skall avkastningen tillhandahållas vid tidpunkt som särskilt 
överenskommits mellan parterna. Om sådan avkastning ej kan tillhandahållas, skall i stället vid nämnda tidpunkt kontant 
ersättning tillhandahållas motsvarande avkastningen. 

9.2 Ersättning enligt punkt 9.1 skall, om annat ej avtalats, utgå brutto, d v s ersättningsbeloppet skall även omfatta belopp 
motsvarande vad som kan ha innehållits på grund av källskatt eller liknande. 

10.  Emissioner, minskning av aktiekapital, fusion m m 

10.1 Om det under Löptiden för ett Värdepapperslån avseende aktier skulle inträda vissa förändringar i det bolag vars aktier är 
föremål för lånet eller i bolagets aktier - t ex ökning eller minskning av aktiekapitalet, konkurs eller likvidation, 
sammanläggning eller uppdelning av aktierna i bolaget eller liknande händelser - skall vad som anges nedan under punkt 
10.2 - 10.6 gälla såvida annat ej överenskommits. Om under Löptiden konverteringstid upphör beträffande utlånade 
konvertibler eller förfallodag inträder beträffande utlånade obligationer eller andra fordringsbevis skall om annat ej 
överenskommits gälla vad som anges i punkt 10.7 respektive 10.8. 

10.2 Genomförs en fondemission under Löptiden skall de nya aktierna omfattas av Värdepapperslånet och Låntagaren skall på 
Löptidens sista dag till Långivaren leverera det ytterligare antal aktier som tillkommit genom fondemissionen. Eventuella 
överskjutande fondaktierätter skall så snart dessa är möjliga att överföra tillställas Långivaren. Har inte sådan överföring 
skett inom tre Bankdagar från det att första gången sådan möjlighet förelåg äger Långivaren själv, på Låntagarens 
bekostnad, föranstalta om ersättningsköp. Har i avstämningsbolags emissionsbeslut förordnats att överskjutande 
fondaktierätter skall försäljas genom emitterande bolags försorg skall Långivaren erhålla den ersättning som skulle ha 
tillfallit Långivaren om Långivaren själv varit ägare till aktierna. Sådan ersättning skall tillställas Långivaren samma dag 
som Långivaren skulle ha mottagit ersättningen om han hade haft aktierna i behåll. 

10.3 Genomförs en nyemission under Löptiden skall Låntagaren så snart teckningsrätter blir tillgängliga för överföring tillställa 
Långivaren samtliga de teckningsrätter som Långivaren skulle varit berättigad till om Långivaren själv varit ägare till 
aktierna. Har inte sådan överföring skett inom tre Bankdagar från det att första gången sådan möjlighet förelåg äger 
Långivaren själv, på Låntagarens bekostnad, föranstalta om ersättningsköp. Har i avstämningsbolags emissionsbeslut 
förordnats att överskjutande teckningsrätter skall försäljas genom emitterande bolags försorg skall Långivaren erhålla den 
ersättning som skulle ha tillfallit Långivaren om Långivaren själv varit ägare till aktierna. Sådan ersättning skall tillställas 
Långivaren samma dag som Långivaren skulle ha mottagit ersättningen om han hade haft aktierna i behåll. 

10.4 Vid offentliggörande av erbjudande avseende inlösen, uppköp, fusion eller liknande under Löptiden skall ifrågavarande 
Värdepapperslån upphöra och skall Låntagaren återställa motsvarande aktier med därtill hörande rättigheter senast sex 
Bankdagar före den i samband med offentliggörandet bestämda anmälningstidens utgång.  

10.5 Vid inledande av likvidations-, konkurs- eller liknande förfarande skall ifrågavarande Värdepapperslån omedelbart 
upphöra och skall Låntagaren utan dröjsmål återställa motsvarande aktier med därtill hörande rättigheter. 

10.6 Genomförs sammanläggning, uppdelning eller minskning under Löptiden skall Låntagaren på Löptidens sista dag till 
Långivaren leverera det antal aktier som hänför sig till de ursprungligen utlånade aktierna. Utgår någon form av 
kontantersättning eller annan ersättning på grund av minskning skall denna tillhandahållas Långivaren samma dag som 
Långivaren skulle ha uppburit ersättningen om han hade haft aktierna i behåll. 

10.7 Upphör beträffande konvertibler konverteringstid under Löptiden skall Låntagaren på Långivarens begäran återställa 
Värdepapperen senast fem Bankdagar före konverteringstidens utgång. Sådan begäran måste vara framställd till 

Låntagaren senast elva Bankdagar innan konverteringstiden upphör. Kommer sådan begäran Låntagaren tillhanda 
senare, är Låntagaren ej ersättningsskyldig om Långivaren förlorar sin rätt till konvertering innan Låntagaren hunnit 
återställa de lånade Värdepapperen. 

10.8 Infaller beträffande obligationer eller andra fordringsbevis förfallodag eller amorteringsdag under Löptiden, skall på det 
utlånade Värdepapperet utfallande beloppet tillställas Långivaren samma dag som Långivaren skulle ha uppburit beloppet 
om han hade haft Värdepapperet i behåll. 

11.  Ställande av säkerhet m m 

11.1 Kunden skall ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt Ramavtalet på grund av upptagna Värdepapperslån.  Därvid skall 
det Säkerhetstal gälla som angivits i detta Ramavtal, såvida inte annat har överenskommits mellan parterna i samband 
med Avslutet.  



 
 

 

 

11.2 Säkerhet enligt punkt 11.1 skall vara ställd senast vid avtalad tidpunkt för leverans av ifrågavarande Värdepapperslån till 
ett Belåningsvärde som minst motsvarar gällande Säkerhetskrav.  

11.3 Det åligger Kunden att på eget initiativ fortlöpande hålla sig informerad om det vid var tid gällande Säkerhetskravet 
respektive Belåningsvärdet för ställd säkerhet. Kunden skall, om det sammanlagda Belåningsvärdet av den säkerhet 
Kunden ställt enligt Ramavtalet understiger Säkerhetskravet, omedelbart och utan anmodan ställa tilläggssäkerhet till ett 
sådant värde att Säkerhetskravet blir uppfyllt. 

11.4 Som säkerhet får endast användas kontanter eller Finansiella instrument eller annan för Pareto Securities godtagbar 
säkerhet.  

11.5 Som Belåningsvärde skall gälla det värde som Pareto Securities vid var tid allmänt tillämpar.  

11.6 Kunden får inte, utan att samtycke i varje särskilt fall dessförinnan skriftligen lämnats av Pareto Securities, till annan 
pantsätta eller på annat sätt förfoga över egendom som är pantsatt enligt dessa Allmänna villkor. 

11.7 Pareto Securities är ej skyldigt att ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt detta Ramavtal.  

12.  Premie 

12.1 Premie för ett Värdepapperslån erläggs för lånets Löptid, med undantag för dess sista dag. Premie beräknas dag för dag 
samt bestäms genom överenskommelse vid Avslutet och anges, om annat ej överenskommits, som en årlig procentsats av  
Marknadsvärdet på ifrågavarande Värdepapper vid slutet av varje handelsdag. Premie beräknas, om annat ej 
överenskommits, för exakt antal dagar (365/365 dagars basis) i respektive debiteringsperiod. 

12.2 Premie erläggs för varje kalendermånad senast sju Bankdagar efter utgången av respektive månad om annat ej 
överenskommits, och debiteras Låntagarens konto hos Långivaren om sådant finns. I annat fall överförs Premie till 
Långivaren på det sätt parterna kommer överens om. 

13. Skatter m m 

13. Vardera parten svarar för samtliga sina skatter och kostnader som kan uppkomma med anledning av Värdepapperslån, 
om annat inte anges i dessa Allmänna villkor. 

14.  Återställande m m 

14.1 På Löptidens sista dag skall Låntagaren till Långivaren återställa Värdepapper av samma sort och kvantitet som han 
tidigare mottagit på grund av aktuellt Värdepapperslån, med beaktande av de förändringar som kan ha inträffat enligt 
punkt 8 och punkt 10.1 Återställande skall ske senast vid den tidpunkt på dagen som anges i punkt 6.1. Värdepapperen 
skall vid återställandet vara fria från panträtt eller annan belastning. 

14.2 Har återställande enligt punkt 14.1 ej skett äger Långivaren själv på Låntagarens bekostnad omedelbart föranstalta om 
motsvarande leverans genom köp (ersättningsköp) av ifrågavarande Värdepapper på av Långivaren vald marknadsplats. 
Långivarens fordran på Låntagaren avseende dessa Värdepapper ersätts därvid med en penningfordran, som uppgår till 
vad Långivaren utgivit med anledning av köpet. Fordran är omedelbart förfallen till betalning. 

14.3 I händelse av inträffad skada vid uteblivet, försenat eller bristfälligt återställande gäller vad som angivits i punkt 20.2. 

15.  Försäkran 

15.1 Långivaren försäkrar härmed att vid leverans av Värdepapper enligt punkt 6.1, Långivaren har rätt att sålunda förfoga 
över ifrågavarande Värdepapper och att dessa ej är föremål för panträtt eller annan belastning. 

15.2 Låntagaren försäkrar härmed att vid återställande av Värdepapper enligt punkt 14.1 eller vid överlämnande av säkerhet, 
Låntagaren har rätt att sålunda förfoga över överlämnad egendom och att denna ej är föremål för panträtt eller annan 
belastning. 

15.3 Part försäkrar att denne äger rätt att ingå Ramavtalet och att fullgörandet av parts förpliktelser i enlighet därmed således 
inte står i strid med lag, myndighets föreskrifter, parts bolagsordning, annat avtal eller förbindelse samt att denne har 
nödvändig kunskap för att kunna agera under Ramavtalet. Denna försäkran skall anses upprepad varje gång Avslut träffas 
mellan parterna. 



 
 

 

 

16. Rätt till förtida avveckling   

16.1 Långivaren har rätt, men är ej skyldig, att i förtid avveckla samtliga utestående Värdepapperslån vid den tidpunkt 
Långivaren bestämmer, om någon eller några av följande omständigheter inträffar: 

(a) Låntagarens försäkran enligt punkt 15.2 eller 15.3 är oriktig och Låntagaren vidtar ej omedelbart rättelse efter 
mottagandet av erinran därom (muntligen eller skriftligen); 

(b) Låntagaren har inte ställt tillräcklig säkerhet enligt punkt 11.2 eller 11.3;  

(c) Låntagaren underlåter att återställa Värdepapper enligt punkt 14.1 och vidtar ej omedelbart rättelse efter 
mottagandet av erinran därom (muntligen eller skriftligen) samt Långivaren avstår från eller har ej möjlighet att 
genomföra ersättningsköp enligt punkt 14.2; 

(d) Låntagaren betalar ej ersättning enligt punkt 9.1, 10.2, 10.3, 10.6, 10.8 eller punkt 14.2 eller Premie enligt punkt 
12.2 eller annat belopp som förfallit till betalning enligt Ramavtalet och vidtar ej omedelbart rättelse efter 
mottagandet av erinran därom (muntligen eller skriftligen); 

(e) Låntagaren har brutit mot annat åtagande enligt Ramavtalet än som avses ovan i denna punkt 16.1 och vidtar ej 
rättelse inom tre Bankdagar från mottagandet av erinran därom (muntligen eller skriftligen); eller 

(f) Låntagaren inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller träder i 
likvidation eller ansökan om konkurs eller likvidation inges av Låntagaren. 

16.2 Låntagaren har rätt, men är ej skyldig, att i förtid avveckla samtliga utestående Värdepapperslån vid den tidpunkt 
Låntagaren bestämmer, om någon eller några av följande omständigheter inträffar: 

(a) Långivarens försäkran enligt punkt 15.1 eller 15.3 är oriktig och Långivaren vidtar ej omedelbart rättelse efter 
mottagandet av erinran därom (muntligen eller skriftligen); 

(b) Långivaren underlåter att leverera Värdepapper enligt punkt 6.1 och vidtar ej omedelbart rättelse efter 
mottagandet av erinran därom (muntligen eller skriftligen); 

(c) Långivaren har brutit mot annat åtagande enligt Ramavtalet än som avses ovan i denna punkt 16.2 och vidtar 
ej rättelse inom tre Bankdagar från mottagandet av erinran därom (muntligen eller skriftligen); eller 

(d) Långivaren inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller träder i 
likvidation eller ansökan om konkurs eller likvidation inges av Långivaren. 

 
16.3 Innan en part genomför förtida avveckling skall parten, såvida inte det enligt dennes bedömning föreligger fara i dröjsmål, 

om möjligt samråda med motparten.   

16.4 I stället för förtida avveckling enligt punkt 16.1 och 16.2 av samtliga utestående Värdepapperslån, äger part begränsa 
avvecklingen till att endast avse de Värdepapperslån till vilka åberopad grund för uppsägning är hänförlig. 

16.5 Om förtida avveckling sker på grund av bestämmelsen i punkt 16.1(b), har Långivaren rätt, men är inte skyldig, att 
begränsa avvecklingen till att avse endast så stor del av utestående Värdepapperslån som motsvaras av ifrågavarande 
säkerhetsbrist. Långivaren äger därvid bestämma vilket eller vilka Värdepapperslån som helt eller delvis skall avvecklas. 

17.  Verkan av förtida avveckling 

17.1 Vid förtida avveckling skall parternas skyldighet att leverera respektive återställa Värdepapper enligt punkt 6.1 och 14.1 
omedelbart upphöra. En avräkning skall äga rum mellan parterna beträffande varje Värdepapperslån eller del därav som 

avvecklas, varvid Långivaren skall tillgodoräknas Marknadsvärdet per den tidpunkt avvecklingen genomförs, av de 
Värdepapper som omfattas av Värdepapperslånet i fråga. Därutöver skall vardera parten tillgodoräknas ett belopp 
motsvarande det sammanlagda värdet av de utestående belopp som part i övrigt har att fordra av motparten enligt 
Ramavtalet. 

17.2 Part som genomfört förtida avveckling skall utan dröjsmål tillställa motparten meddelande härom samt ange dels dag och 
klockslag, dels till vilka Marknadsvärden och dels på vilken i punkt 16 angiven grund avvecklingen genomförts. 

17.3 Efter i punkt 17.1 angiven avräkning skall den part som har att fordra ett lägre sammanlagt belopp än den andra parten 
till denne erlägga skillnaden mellan respektive belopp. Beloppet är omedelbart förfallet till betalning. 

17.4  Avräkningsfordran enligt punkt 17.3 som kan tillkomma part som genomför en förtida avveckling av parternas samtliga 
mellanhavanden enligt Ramavtalet kan användas kvittningsvis av denne genom avräkning mot samtliga, även icke 
förfallna, skulder till den andra parten på grund av andra avtal och förbindelser än sådana som omfattas av Ramavtalet. 
På motsvarande sätt skall part som genomför en sådan förtida avveckling äga rätt att från den eventuella fordran som 
tillkommer den andra parten enligt verkställd avräkning kvittningsvis avräkna, även icke förfallna, fordringar på motparten 
på grund av andra avtal och förbindelser än de som omfattas av Ramavtalet. 



 
 

 

 

18.  Ianspråktagande av ställda säkerheter m m 

18.1 Pareto Securities är berättigat att på sätt Pareto Securities finner lämpligt omedelbart realisera respektive ta ställda 
säkerheter i anspråk, om Kunden inte i rätt tid fullgör sina skyldigheter enligt Ramavtalet. Pareto Securities skall härvid 
förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Pareto Securities bedömning kan ske utan förfång för Pareto 
Securities, i förväg underrätta Kunden härom. Pareto Securities får bestämma dels i vilken ordning ställda säkerheter skall 
tas i anspråk, dels i vilken ordning Kundens förpliktelser därvid skall avräknas. 

18.2 Finansiella instrument som utgör säkerhet får försäljas i annan ordning än på den marknadsplats där instrumenten är 
föremål för handel. 

18.3 Tillgodohavande på konto som utgör säkerhet får, utan föregående underrättelse till Kunden, tas ut från kontot. 

18.4 Pareto Securities bemyndigas att själv eller genom någon som Pareto Securities utser, teckna Kundens namn, då detta 
erfordras för att genomföra pantrealisation eller för att eljest tillvarata eller utöva Pareto Securities rätt med avseende på 
pantsatt egendom. Av samma skäl får Pareto Securities öppna särskild depå och/eller Vp-konto hos VPC AB eller konto i 
annat kontobaserat system. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består. 

18.5 Pareto Securities får, om Kunden även till annan panthavare pantsatt Finansiellt instrument eller kontomedel som utgör 
säkerhet för Värdepapperslån, utlämna/överföra instrumenten/kontomedlen till den andre panthavaren efter 
instruktioner från denne, även om Kunden invänt däremot. Redovisning av sådant utlämnande/överföring skall sändas till 
Kunden. 

18.6 Pareto Securities åtagande i egenskap av panthavare avseende pantförskriven egendom är inte mer omfattande än vad 
som framgår av dessa Allmänna villkor. 

18.7 Bestämmelser om ställda säkerheter finns, förutom i dessa Allmänna villkor, även i handlingen ”Ramavtal för 
Värdepapperslån” under rubriken Säkerhet. 

19.  Avtalstid 

19.1 Ramavtalet gäller tillsvidare och kan uppsägas av endera parten till omedelbart upphörande. Ramavtalet gäller dock även 
om uppsägning har skett, för utestående Värdepapperslån till dess samtliga parternas mellanhavanden till följd av 
Ramavtalet har avvecklats i sin helhet. 

20. Ersättning för skada och dröjsmålsränta 

20.1 I händelse av utebliven, försenad eller bristfällig leverans enligt punkt 6.1 äger Låntagaren (med de begränsningar som 
anges i punkt 23.1) rätt till ersättning av Långivaren för skäliga och förutsebara merkostnader och förluster som Låntaga-
ren kan ha ådragit sig som en direkt följd härav.  

20.2 I händelse av uteblivet, försenat eller bristfälligt återställande enligt punkt 14.1 äger Långivaren (med de begränsningar 

som anges i punkt 23.1), utöver rätt till ersättning på grund av ersättningsköp enligt punkt 14.2, rätt till ersättning av 
Låntagaren för skäliga och förutsebara merkostnader och förluster som Långivaren kan ha ådragit sig som en direkt följd 
härav. 

20.3 I händelse av förtida avveckling av Värdepapperslån enligt punkt 16.1 - 16.5 äger den part som genomför avvecklingen 
utöver rätt till ersättning enligt vad som i övrigt föreskrivits i dessa Allmänna villkor, rätt till ersättning av motparten för 
skäliga och förutsebara merkostnader och förluster som part ådragit sig som en direkt följd härav.  

20.4 Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt 6 § första meningen räntelagen (1975: 635) från förfallodagen till dess 
betalning sker. 

21.  Meddelanden mm 

21.1 Pareto Securities äger rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-post till av Kunden i Ramavtalet angiven e-post 
adress när Pareto Securities bedömer att tillhandahållandet via e-post är lämpligt. Alla meddelanden enligt Ramavtalet 
och med anledning av därtill hörande Värdepapperslån skall, om annat inte anges i Ramavtalet, ske skriftligen. 
Meddelande som avsänts av part med rekommenderat brev skall anses ha nått motparten senast femte Bankdagen efter 
avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i avtalet eller som eljest meddelats avsändaren av 
motparten. Meddelande genom telefax eller elektronisk kommunikation skall anses ha kommit mottagaren tillhanda vid 
mottagandet om det sänts till av part uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett telefaxmeddelande eller 
elektronisk kommunikation når mottagaren på dag som inte är Bankdag, eller på Bankdag efter normal kontorstid skall, 
om annat inte särskilt angivits i dessa Allmänna villkor, meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av 
påföljande Bankdag. 



 
 

 

 

22. Ändringar av de Allmänna villkoren 

22.1 Kunden är medveten om och godtar att Pareto Securities när som helst kan ändra dessa Allmänna villkor. Ändring av 
villkoren skall ha verkan gentemot Kunden fr o m den trettionde kalenderdagen efter det att Pareto Securities meddelat 
Kunden om ändringen eller fr o m den senare dag som Pareto Securities anger i meddelandet. Ändring av de Allmänna 
villkoren skall dock – såvida inte parterna särskilt överenskommit om annat eller annat följer av punkt 22.2 - ha verkan 
endast avseende Avslut som träffas efter det att ändringen trätt i kraft. För Avslut som träffats dessförinnan skall de äldre 
villkoren gälla. Om Kunden inte godtar ändring av de Allmänna villkoren kan Kunden säga upp Ramavtalet enligt punkt 19. 

22.2 Skulle förutsättningarna för fullgörandet av parternas förpliktelser enligt Ramavtalet bortfalla eller avsevärt förändras på 
grund av åtgärd eller påbud av svensk eller utländsk statsmakt, centralbank eller myndighet eller ändrad svensk eller 
utländsk lag eller svenskt eller utländskt domstolsavgörande, äger Pareto Securities ändra dessa Allmänna villkor med 
omedelbar verkan och även avseende tidigare träffade Avslut.  

23.  Begränsning av Pareto Securities ansvar 

23.1 Pareto Securities är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets 
åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, 
blockad, bojkott och lockout gäller även om Pareto Securities själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

23.2 Skada som uppkommit i andra fall än dels de som angivits i punkt 23.1, dels de som angivits i punkt 20.1 - 20.3, skall inte 
ersättas av Pareto Securities, om Pareto Securities förfarit normalt aktsamt. 

23.3 Pareto Securities ansvarar inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Pareto Securities grova 
vårdslöshet. 

24.  Överlåtelse 

24.1 Part äger ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Ramavtalet utan att först ha erhållit motpartens 
skriftliga medgivande därtill. Pareto Securities skall dock äga rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter till 
annat bolag inom den grupp vari Pareto Securities ingår.  

25.  Tillämplig lag m m  

25.1 Tolkning och tillämpning av Ramavtalet och därtill hörande Värdepapperslån skall ske i enlighet med svensk lag. Tvister 
som kan uppkomma skall, om Kunden inte är konsument, avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans. Det följer av lag 
var tvister, som kan uppkomma med Kund som är konsument, skall avgöras.  
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