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Undertecknad innehavare av Investeringssparkonto ("Kunden") och Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) har 
träffat/avser att träffa avtal som innebär att Pareto Securities kan komma att lämna kredit till Kunden i Kundens 
Depå/-konto mot att Kunden pantsätter finansiella instrument i Investeringssparkontot till Pareto Securities. En 
sådan kredit kan Pareto Securities komma att direkt eller indirekt finansiera genom att uppta kredit från annat 
institut under tillsyn, varvid Pareto Securities kan komma att ställa säkerhet för finansieringen med bl.a. de 
finansiella instrument som Kunden pantsatt till Pareto Securities. I det fall att Kunden har andra avtalade 
förpliktelser mot Pareto Securities, exempelvis att ställa marginalsäkerheter för derivathandel, som omfattas av 
Pareto Securities panträtt i Kundens finansiella instrument, kan Pareto Securities på motsvarande sätt komma att 
förfoga över dessa. Att på så sätt använda de finansiella instrument, som Kunden pantsatt till Pareto Securities, 
benämns härefter Återpantsättning.   

 
Enligt 3 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, är det en förutsättning för Återpantsättning 
att Pareto Securities och Kunden ingår ett avtal om de villkor som skall gälla för Återpantsättningen.  

Genom detta avtal träffar Pareto Securities och Kunden sådant avtal som avses i föregående stycke och 
överenskommer att Pareto Securities skall få förfoga över Kundens finansiella instrument på följande villkor. 

1. Pareto Securities har rätt att skilja av Kunden pantsatta finansiella instrument från den fordran och/eller 
förpliktelse, för vilken de är pantsatta och i sin tur hos annat institut under tillsyn pantsätta instrumenten eller 
panträtten eller överlåta panträtten avseende dessa instrument. Sådant förfogande får inte ske för högre belopp 
eller på strängare villkor än vad som gäller för pantsättningen mellan Pareto Securities och Kunden. 

2. Pareto Securities förfogande över Kundens pantsatta finansiella instrument skall vidare ske på villkor som medger 
Kunden rätt att erlägga betalningar till Pareto Securities fram till den tidpunkt när Pareto Securities och/eller den 
som erhållit en rätt till instrumenten, skriftligen meddelar Kunden att betalning skall ske till annan än Pareto 
Securities. Lämnas sådan betalningsanvisning är Kunden skyldig att följa anvisningen.  

3. Pareto Securities är skyldigt att omedelbart vidarebefordra betalningar, som Kunden felaktigt eller av misstag 
erlagt till Pareto Securities, till anvisad betalningsmottagare. 

Pareto Securities kommer inte att underrätta Kunden vid varje enskilt tillfälle som en återpantsättning sker. Kunden 
bör därför räkna med att om Kunden har fått en kredit av Pareto Securities eller har andra förpliktelser mot Pareto 
Securities, kan en Återpantsättning föreligga. Kunden skall vara uppmärksam på att en betalningsanvisning från 
Pareto Securities eller från annat institut som erhållit en rätt till de återpantsatta instrumenten kan innefatta en 
anvisning om hur Kunden skall förfara om Kunden vill sälja finansiella instrument som är pantsatta till Pareto 
Securities och att det är viktigt att en sådan anvisning följs.  

Kunden skall vidare särskilt observera att det är viktigt att följa alla betalningsanvisningar som lämnas till Kunden 
med stöd av detta avtal. En felaktig betalning kan leda till att betalningen måste göras ytterligare en gång för att 
Kunden fritt skall kunna förfoga över återpantsatta finansiella instrument. Det finns således risk för att Kunden inte 
återfår en felaktigt erlagd betalning.  

Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Pareto Securities enligt ingånget 
Kreditavtal eller annars uppkomna åtaganden i samband med Kundens transaktioner med värdepapper pantsätter 
Kunden härmed till Pareto Securities dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns förtecknade på 
Investeringssparkontot dels de kontanta medel på konto anslutet till Investeringssparkontot till förmån för ovan 
angivet Depå/-konto. 

Kunden får inte - utan Pareto Securities samtycke i varje särskilt fall - till annan än Pareto Securities pantsätta eller i 
övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel. Härutöver gäller för pantsättning, på 
motsvarande sätt för Allmänna villkor för investeringssparkonto, vad som sägs i Allmänna bestämmelser för 
depå/konto, avsnitt C. 

Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser gentemot Pareto Securities i enlighet med allmänna villkor för Depå/-
konto får Pareto Securities, utan föregående underrättelse till Kunden, omedelbart ta panten i anspråk genom att 
realisera tillgångar och överföra likvida medel från Investeringssparkontot till Depå/-kontot för att täcka 
motsvarande skuld hos Pareto Securities.  
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