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Yleistä
Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (”Yhtiö”) automaattisen kaupankäynnin 
ja Stop Loss -toimintojen (jäljempänä yhdessä ”Stop Loss -toiminnot”) 
käyttäjänä hyväksyt seuraavat ehdot ja vahvistat samalla, että olet perehtynyt 
tämän palvelun käyttöön liittyviin rajoituk- siin ja riskeihin. Stop Loss -toiminnot 
kuvataan tarkemmin Yhtiön kotisivuilla (nordnet.fi > Palvelut > Osakkeet > 
Toimeksiantotyypit). Yhtiö määrittää yksipuolisesti ne markkinapaikat, joille 
Stop Loss -toiminnot kulloinkin tarjotaan. Yhtiöllä on myös oikeus rajata Stop 
Loss -toimintojen käyttö tiettyihin arvopapereihin.

Sinun on varmistuttava siitä, että olet perehtynyt huolellisesti palveluun ja sen 
sisältöön ennen käytön aloittamista.

Yhtiö haluaa myös muistuttaa siitä, että arvopaperikaupankäyntiin sisältyy 
yleisesti ottaen riskinotto ja sijoitustesi arvo voi aina nousta tai laskea. 
Sijoitetun pääoman voit menettää jopa kokonaan. Sinun on aina huolehdittava 
siitä, että taloudellinen tilanteesi sallii kaupankäynnin ja mahdolliset 
sijoitustappiot.

Toimeksiannot ja stop loss -toimintoihin liittyvät erityiset riskit
Sijoitustoimintaan liittyvien yleisten riskien (ks. tarkemmin ”Tietoa 
rahoitusvälineiden omi- naisuuksista ja riskeistä” -lomake) lisäksi Stop Loss 
-toimintoihin liittyy erityisiä riskejä. Alla kuvataan esimerkinomaisesti joitakin 
kyseeseen tulevia riskejä, mutta kuvaus ei ole tyhjen- tävä. Muitakin riskejä voi 
esiintyä ja Stop Loss -toimintoja käyttäessään Asiakkaalla on aina velvollisuus 
ryhtyä tarvittaviin toimiin hallitakseen ja minimoidakseen omia riskejään sekä 
velvollisuus jatkuvasti seurata tilannettaan.

1.  Stop Loss -toimintojen välityksellä tehty osto- tai myyntitoimeksianto  
 välitetään markkinapaikalle vasta, kun Asiakkaan asettama nk.   
 tavoitehinta on saavu- tettu. Tämä tarkoittaa, että Asiakkaan toimeksianto  
 ja muut vastaavaan kurs- siin tehdyt toimeksiannot listataan saapuneiksi  
 markkinapaikalle tässä aikajärj- estyksessä, aikka Asiakkaan toimeksiannon  
 ehdot olisi määritelty jo aikaisemmin.

2.  Kuten muillakin tavoilla jätettyjen toimeksianto-
 jen kohdalla on tilanne, ei Stop Loss-toimeksiantojenkaan osal- ta ole  
 mitään takuita siitä, että toimeksianto johtaa toteutuneeseen kauppaan.

3.  Stop Loss -toimintojen välityksellä annettujen toimeksiantojen 
 toteutuminen riippuu Asiakkaan asettamasta tavoitehinnasta.   
 Tavoitehinnan saavuttamisen kannalta seurataan toimeksiannon kohteena  
 olevan arvopaperin viimeisintä kurssia markkinapaikalla. Asiakkaan  
 on Stop Loss -toimintoja käyttäessään huomioitava, että markkinapaikan  
 toimittamat kurssitiedot voivat tietyissä tilanteissa olla virheellisiä. Kauppa  
 voi esimerkiksi toteutua ajankohtaisen osto- ja myyntikurssin ulkopuolella.  
 On myös mahdollista, että arvopaperille merkitään virheellinen viimeinen  
 kurssi, joka myöhemmin mitätöidään. Asiakkaan toimeksianto saattaa  
 siten lähteä markkinapai- kalle virheellisen viimeisimmän kurssin perusteella  
 ja toteutua sellaisella kurssilla, joka ei vastaa arvopaperin todellista  
 markkina-arvoa tai Asiakkaan odotuksia.

4.  Stop Loss -toimintojen käyttö merkitsee erittäin suur- ta riskinottoa, jos
 kohteena ovat nk. epälikvidit osakkeet. Puutteellisen likviditeetin ja pienen 
 liikevaihdon omaavilla arvopapereilla voi usein olla voimakkaita   
 kurssiliikkeitä pienellä tai jopa nollaliikevaihdolla. Tämän seurauk- sena
 toimeksianto saattaa toteutua sellaisella kurssilla, joka poikkeaa   
 voimakkaasti aikaisemmista. Tämän jälkeen kurssi voi nopeasti palata jopa  
 aikaisemmalle tasolle.

5.  Markkinapaikalla saattaa esiintyä kiellettyä kurssimanipulaatiota, joka voi
 johtaa kaupan rekisteröimiseen aikaisemmista tasoista poikkeavaan  
 hintaan. Myös tällaiset kaupat saattavat laukaista toimeksiannon   
 toteutumisen.

6.  Markkinapaikalle listatussa yhtiössä ja yhtiön osakepääomassa voi  
 tapahtua erinäisiä muutoksia, jotka vaikuttavat kursseihin. Yhtiö voi korottaa  
 osakepääomaansa, esimerkiksi rahastoannilla tai uusmerkinnällä, taikka
 alentaa osakepääomaansa. Osakkeita voidaan myös jakaa tai yhdistää  
 (nk. split ja käänteinen split). Myös muut yhtiötapahtumat (nk. corporate  
 actions) voivat vaikuttaa kursseihin. Yhtiötapahtumat ja niitä seuraavat  
 kurssin muutokset voivat johtaa siihen, että kurssi saavuttaa Asiakkaan  
 ennen yhtiötapahtumaa asettaman tavoitehinnan ja toimeksianto toteutuu.  
 Asiakkaan tulee tiedostaa yhtiötapahtumiin liittyvä erityinen riski ja se,
 että Asiakas vastaa aina itse tämän tyyppisten tapahtumien seurannasta  
 ja tarvittaviin toimiin ryhtymisestä, kuten Stop Loss - toimeksiantonsa  
 poistamisesta tai päivittämisestä.

Stop Loss-toimeksiantojen ehdot

7.  Kun kyse on sähköisistä palveluista erilaiset käyttökatkokset ja häiriöt voivat  
 johtaa siihen, että Asiakkaan toimeksianto ei lähde markkinapaikalle, vaikka  
 tavoitehinta olisi jo saavutettu.

Vastuunrajoitus
Stop Loss -toiminnot tarjotaan Asiakkaalle kaupankäyntipalveluiden 
täydennyksenä ilman erillistä veloitusta ja sellaisenaan. Näiden lisäpalveluiden 
käyttö tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla.

Yhtiö ei takaa, että Stop Loss -toimintojen välityksellä tehty toimeksianto 
lähtee markki- napaikalle tai että se johtaa toteutuneeseen kauppaan. Yhtiö ei 
myöskään takaa, että Stop Loss -toimintojen yhteydessä välitettävät tiedot ovat 
virheettömiä.

Jos Yhtiö on noudattanut tavanomaista huolellisuutta, Yhtiö ei vastaa 
vahingoista tai muista seurauksista, joita Asiakkaalle tai kolmannelle 
osapuolelle aiheutuu Stop Loss -toiminnoissa olevista virheistä tai puutteista 
taikka niiden käytettävyydestä tai luotettavuudesta. Yhtiö ei vastaa välillisistä 
vahingoista (kuten saamatta jääneestä voitosta tai tulosta taikka tiedon 
menetyksestä), jos välillinen vahinko ei ole aiheutunut Yhtiön törkeästä 
huolimattomuudesta. Asiakkaan on erityisesti huomioitava riskit siitä, että 
viimeiset kurssitiedot sisältävät virheitä sekä siitä, että kurssit eivät vastaa 
arvopaperin todellista markkina-arvoa markkinapaikalla esimerkiksi seuraavista 
syistä:

•  kauppa on toteutunut ajankohtaisen osto- tai myyntikurssin ulkopuolella
•  arvopaperille on rekisteröity virheellinen kurssi
•  puutteellisen likviditeetin ja alhaisen liikevaihdon arvopapereilla esiintyy  
 voimakkaita kurssivaihteluita
•  arvopaperiin kohdistuu kiellettyä kurssimanipulaatiota.

Edelleen Asiakkaan on erityisesti otettava huomioon yhtiötapahtumien 
mahdollisuus ja niiden vaikutukset arvopaperin kurssiin (ks. tarkemmin edellä 
oleva kohta 6).
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