
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STOP LOSS-FUNKTIONEN 
 

 

ALLMÄNT 
Utöver övriga tjänster tillhandahåller Avanza Bank AB (Bolaget) även en tjänst 
avseende Stop loss-funktion. Stop loss-funktionen beskrivs närmare på Bolagets 
Internettjänst. Bolaget kan fritt avgöra vilka handelsplatser som kan omfattas av 
funktionen. Bolaget förbehåller sig även rätten att bestämma vilka finansiella 
instrument som skall omfattas av Stop loss-funktionen.  

Kunden och Bolaget överenskommer härmed om att Kunden äger rätt att använda 
Stop loss-funktionen på nedanstående villkor. Kunden bör förvissa sig om att Kunden 
är väl förtrogen med Stop loss-funktionen och dess innebörd innan Kunden börjar att 
använda tjänsten.  

SÄRSKILDA RISKER MED STOP LOSS-FUNKTIONEN 
Utöver de allmänna risker som föreligger vid handel med finansiella instrument 
föreligger även vissa särskilda risker med Stop loss-funktionen. Nedan följer en 
kortfattad översikt över de risker som Stop loss-funktionen medför. Det skall dock 
understrykas att framställningen inte gör anspråk på att vara uttömmande och att 
tjänsten kan medföra att andra risker förekommer eller uppstår. Kunden ansvarar 
själv för att bevaka de risker som användandet av Stop loss-funktionen innebär samt 
att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera dessa.  

Det är inte ovanligt att förändringar genomförs avseende de noterade bolagens 
aktiekapital eller de noterade finansiella instrumenten. Sådana förändringar kan 
bestå av höjning av aktiekapitalet (genom t.ex. fond- eller nyemission av aktier), 
nedsättning av aktiekapitalet genom återbetalning till aktieägarna, höjning av aktiens 
nominella belopp (t.ex. genom sammanläggning av aktier), sänkning av akties 
nominella belopp (genom så kallad split eller uppdelning av aktier). Även utfärdande 
av andra finansiella instrument kan påverka bolagets aktiekapital. Sådana beslut och 
andra liknande åtgärder och händelser, kan medföra förändringar i kursen. Detta kan 
leda till att av Kunden bestämda triggerinställningar (begreppet triggerinställningar 
beskrivs närmare på Bolagets Internettjänst) uppnås, varigenom en Stop loss-order 
utförs. Ovan nämnda aktiviteter kan således ha stor betydelse för kursen och Kunden 
är själv ansvarig för att bevaka sådana åtgärder och händelser.  

När en triggerinställning uppnås utlöses en Stop loss-order. Detta innebär att en 
order för Kundens räkning läggs på Börserna. Det är dock inte säkert att inneliggande 
order går till avslut.  

Omsättningen för vissa finansiella instrument kan vara låg. Sådana finansiella 
instrument kan ofta uppvisa kraftiga kursrörelser under liten omsättning. 
Användande av Stop loss-funktionen för sådana finansiella instrument medför ett 
ökat risktagande då en order kan utlösas av ett avslut som kraftigt avviker från 
tidigare avslut.  

Stop loss-funktionen innebär att order om köp eller försäljning av finansiella 
instrument sänds till Börserna först när den av Kunden bestämda triggerinställningen 
uppnåtts hos Börserna. Till följd härav läggs Kundens order in hos Börserna i 
tidsordning efter andra order till motsvarande kurs, även om Kunden med hjälp av 
Stop loss-funktionen lagt in villkoret tidigare hos Bolaget.  

Som framgår av den beskrivning av Stop loss-funktionen som lämnas på Bolagets 
Internettjänst är den triggerinställning som Kunden fastställer avgörande för den 
order som läggs genom tjänsten. Inom ramen för Stop loss-funktionen jämförs den 
av Kunden bestämda triggerinställningen med priset på instrumentet vid senaste 
avslut på Börserna.  

Den information som lämnas om priset vid senaste avslut är således avgörande om 
villkoret för ordern som lämnas genom Stop loss-funktionen uppfylls. Mot denna 
bakgrund önskar Bolaget framhålla att informationen avseende priset på 
instrumentet vid senaste avslut ibland kan vara felaktig.  

Vid vissa tillfällen tillhandahåller Börserna felaktig information om senaste 
avslutskurser. Det förekommer även att avslut utförs i exempelvis en aktie utanför 
aktuell köp- och säljkurs. Det kan även inträffa att felaktiga avslut i ett instrument 
registreras samt att sådana felaktiga avslut vid senare tillfälle makuleras.  

På Börserna kan det förekomma otillåten kursmanipulation, vilket kan leda till att 
avslut som avviker från tidigare nivåer registreras. Sådana avslut kan leda till att en 
order utlöses.  

Då Stop loss-funktionen är beroende av den information som lämnas avseende 
senaste avslutskurs, kan Kundens order överföras till Börserna på grund av att ordern 
initieras av sådan felaktig information om senaste avslut som anges ovan. Till följd 
härav kan order som lämnas med Stop loss-funktionen komma att utföras på grundval 
av missvisande eller felaktig information avseende priset, där det pris som utlöser 
ordern inte överensstämmer med marknadsvärdet på det finansiella instrumentet 
eller där priset vid senaste avslut inte överensstämmer med Kundens förväntningar.  

Vidare kan kursförsörjningen till Stop loss-funktionen störas eller avbrytas, varför 
en order som borde utlösts med Stop loss-funktionen inte läggs till Börserna trots att 
triggernivån uppnåtts på Börserna.  

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR 
Bolaget tillhandahåller Stop loss-funktionen kostnadsfritt och i befintligt skick till 
Kunden som ett komplement till bolagets övriga tjänster och bruk av Stop loss-
funktionen sker på Kundens egen risk.  
    Bolaget garanterar inte att order som Kunden lämnar via Stop loss-funktionen leder 
till avslut eller att sådan order överförs till respektive börs- eller handelsplats. Bolaget 
garanterar inte heller att den information som tillhandahålls eller förmedlas till och 
från Kunden via Stop loss-funktionen är korrekt. Bolaget förbehåller sig även att 
rätten att som nödåtgärd omedelbart annullera någon eller alla ej exekverade order 
som lagts hos en eller alla handelsplatser som Bolaget är anslutet till (detta för att 
minska risken för otillbörlig orderläggning). 

Bolaget vill understryka vikten av att Kunden särskilt beaktar de ovan beskrivna 
riskerna som föreligger vid utnyttjandet av Stop loss-funktionen. Kunden bör såldes 
notera riskerna med felaktig information från Börserna avseende senaste 
avslutskurser eller avslutskurser som inte motsvaras av ett korrekt marknadsvärde till 
följd av exempelvis avslut i aktie utanför aktuell köp- och säljkurs, registrering av 
felaktiga avslut i en aktie, kraftiga kurssvängningar i aktier med låg omsättning och 
avslut som tillkommit genom otillåten kursmanipulation.  

Vidare bör Kunden särskilt beakta de risker som uppkommer i samband med 
förändringar i bolags aktiekapital eller andra liknade händelser och åtgärder som 
angivits ovan samt att sådana händelser kan påverka kursen för aktier.  

Om Bolaget varit normalt aktsam är Bolaget ej ansvarig för skada som Kunden eller 
annan åsamkas till följd av fel eller brister avseende Stop Loss-funktionen, dess 
tillgänglighet eller tillförlitlighet. Bolaget ansvarar vidare inte för indirekt skada, 
såsom t.ex. utebliven vinst och/eller utebliven inkomst som drabbar Kunden eller ren 
förmögenhetsskada som drabbar tredje man på grund av fel eller brist i Stop loss-
funktionen, inklusive men inte begränsat till fel eller brist i dess tillgänglighet eller 
tillförlitlighet, med mindre att sådan skada orsakats uppsåtligen av någon som 
bolaget svarar för eller som orsakats av bolagets grova vårdslöshet. 

ÄNDRINGAR AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR 
Ändring av dessa villkor ska ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde 
kalenderdagen efter det att Bolaget i elektroniskt meddelande till Kunden eller i 
vanligt brev till Kunden avsänt meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar 
ändringen har Kunden rätt att inom nämnda tid säga upp detta avtal. 
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