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Kundkategorisering

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som köper eller säljer värdepapper 

eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden indelas i olika kategorier. Syftet med 

denna indelning är att ge respektive kundkategori det skydd kategorin har rätt till. Erik Penser 

Bank har valt att benämna dessa kategorier för ”Kund”, ”Professionell kund” samt ”Jämbördig 

motpart”. På grundval av de uppgifter vi har om dig har vi kategoriserat dig som;

Kund

Kund

Som kund i denna grupp kommer du att ha den högsta skyddsnivån enligt lagen om värdepap-

persmarknaden. När vi tillhandahåller portföljförvaltning eller investeringsrådgivning kommer 

vi att bedöma om tjänsten eller det finansiella instrumentet är lämpligt för dig. Bedömningen 

gör vi mot bakgrund av den behovsanalys du har inkommit med och där ditt investeringsmål, 

din finansiella ställning samt din erfarenhet av och kunskap om tjänsten eller transaktionen 

framgår. Vid andra typer av tjänster än portföljförvaltning och investeringsrådgivning kom-

mer vi vanligtvis att bedöma om tjänsten är passande mot bakgrund av dina kunskaper och 

erfarenheter. Du som Kund kan under vissa omständigheter flyttas till kategorin Professionell 

kund, antingen generellt eller för viss eller vissa grupper av finansiella instrument eller tjäns-

ter. För en sådan omkategorisering krävs en skriftlig begäran från dig som kund samt att vissa, 

i lagen, nämnda förutsättningar skall vara uppfyllda. Vänligen observera att en omkategori-

sering till kategorin Professionell kund gör att skyddsnivån minskar. Närmare upplysningar 

lämnas av din rådgivare.

Professionell kund

En Professionell kund förväntas normalt ha sådana kunskaper att kunden självt kan avgöra 

vilken information som behövs inför ett investeringsbeslut. Som Professionell kund måste du 

begära den information du anser dig behöva. Vid investeringsrådgivning görs normalt inte 

någon bedömning av dina erfarenheter och kunskaper och inte heller av din finansiella ställning. 

Vid portföljförvaltning sker ingen bedömning av erfarenheter och kunskaper. Vid andra typer av 

tjänster kommer vi inte att bedöma om tjänsten är passande för dig. Professionella kunder kan 

på egen begäran och efter medgivande flyttas till gruppen Kund och därmed höja sin skydds-

nivå. Professionella kunder kan också på egen begäran och efter medgivande flyttas till gruppen 

Jämbördiga motparter och därmed ytterligare sänka sin skyddsnivå. Kontakta din rådgivare för 

närmare upplysningar.

 

 


