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Nordnets huvudsakliga verksamhet är att bedriva effektiv värdepappershandel över Internet och erbjuda ett komplett utbud av tjänster för handel och sparande i finan-
siella instrument.

Nordnet är ett helägt dotterbolag till Nordnet AB (publ) som är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Nordnet är ett bankaktiebolag som i enlighet med 
lagen om bank- och finansieringsrörelse har tillstånd att bedriva bankrörelse. Vidare har Nordnet tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepap-
persmarknaden. Tillstånden omfattar;
1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,
2. utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag,
3. handel med finansiella instrument för egen räkning,
4. diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument,
5. garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande, och
6. placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

Nordnet har också tillstånd att bedriva pensionssparrörelse enligt lagen om individuellt pensionssparande. Nordnet står under Finansinspektionens tillsyn.
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM. Besöksadress: Brunnsgatan 3

FÖRVALTNINGSAVTAL M.M.
När du ingår avtal om förvaltningstjänsten Generationsspar uppdrar du åt Nordnet att förvalta ditt kapital diskretionärt. Ditt kapital placeras enbart i fondandelar, och för-
valtningen sker utifrån en given ålderstrappa. Nordnet har möjlighet att placera i sådana fonder som uppfyller de krav på risk och limiter som gäller enligt BTP 1- Avtalet.

Inom Nordnet Pension Tjänstepension enligt BTP 1, finns två olika typer av Generationsspar. En som gäller för BTP 1 Trygg och en som gäller för BTP 1 Valbar. Inom 
både BTP 1 Trygg och BTP 1 Valbar, placeras ditt kapital i fondandelar, i de fonder som Nordnet anvisar som aktuella för det åldersintervall du tillhör. För BTP 1 Valbar 
men inte för BTP 1 Trygg, gäller att du kan stänga av eller koppla på tjänsten Generationsspar enligt de villkor som gäller för Nordnet Pension Tjänstepension BTP 1.

Erbjudande att ingå förvaltningsavtal om Generationsspar gäller tills vidare.

Information om vad som gäller beträffande insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och investerarskyddet enligt lagen (1999:158) om invester-
arskydd för olika produkter finns på www.nordnet.se.

Fondbolagen tar ut fondavgifter så länge du sparar i fonderna. Skatter och andra avgifter eller kostnader som varken betalas genom Nordnet eller påförs av Nordnet kan 
tillkomma. Redovisning av förvaltningen lämnas dagligen via Nordnets hemsida.

SAMMANFATTNING AV HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER
Ibland kan intressekonflikter uppkomma mellan Kunden och Nordnet, eller mellan olika kunder. För att undvika och/eller hantera intressekonflikter har Nordnet bland 
annat fastställt interna instruktioner och etiska riktlinjer. Nordnet har också fastställt riktlinjer för hantering av intressekonflikter. I Nordnets ”Riktlinjer för hantering 
av intressekonflikter” beskrivs de potentiella intressekonflikter som har identifierats samt hur de skall hanteras och undvikas för att förhindra att kundernas intressen 
påverkas negativt. För att undvika att kundinformation sprids till andra enheter än de som skall hantera en viss kund upprätthålls tydliga gränser mellan avdelningar där 
känslig kundinformation förekommer.

Ingen anställd skall ensam utföra alla moment i en transaktionskedja, inklusive efterföljande kontroll. Ingen anställd får hantera affärer där den anställde eller närstående 
person har intressen som kan leda till en intressekonflikt. Nordnet skall vid all verksamhet handla uteslutande i kundens intresse, samt handla hederligt, rättvist och 
professionellt. Alla kunder skall behandlas lika, varvid inga olikheter som inte kan motiveras på ett objektivt godtagbart sätt får förekomma. Nordnet har slutit samar-
betsavtal om förmedling av investeringsfonder och andra finansiella instrument, och Nordnet får ersättningar för förmedlingen av dessa.

Ersättningarna påverkar inte hur Nordnet förmedlar eller marknadsför finansiella instrument. Särskild information om ersättningar finns i Nordnets Prislista. Vid 
utförande av tjänsten Generationsspar, kan Nordnet komma att placera Kundernas kapital i fonder förvaltade av Öhman Fonder AB (Öhman). Nämnda bolag och 
Nordnet ägs till viss del indirekt av samma ägare. Häri ligger en potentiell intressekonflikt som Nordnet är medveten om. Nordnet får ersättning från Öhman när Nordnet 
placerar kunders medel i av Öhman förvaltade fonder. Ersättningen beräknas som en andel av fondens förvaltningsavgift. Du betalar endast de avgifter Öhman tar 
ut.Den ersättning som Nordnet får av Öhman innebär därmed ingen ytterligare kostnad för dig. Ytterligare information om Nordnets hantering av intressekonflikter och 
ersättningar (incitament) kan erhållas på begäran. 

SPRÅK OCH METODER FÖR KOMMUNIKATION
Villkor och information om Nordnets tjänster tillhandahålls på svenska. Under avtalstiden kommer Nordnet att kommunicera med dig på svenska. Kommunikation mellan 
dig och Nordnet kan på ditt initiativ ske via Meddelandecentralen, telefon och i vissa fall via telefax. Nordnet kan, beroende på omständigheterna, kommunicera med 
dig via Internet, telefax, eller annan elektronisk kommunikation. I vissa fall kommunicerar även Nordnet via brev.

KUNDKLAGOMÅL
Om du är missnöjd med hur tjänsten utförts är det viktigt att du kontaktar Nordnet och framför dina synpunkter. Klagomål och ersättningsanspråk (reklamation) skall 
omgående framföras till Nordnets klagomålsansvarige, se även punkt G.9 i Allmänna bestämmelser. Kontakta Nordnets kundtjänst. Nordnets målsättning är att lämna 
besked inom 14 dagar. Råd och vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumentbankbyran.se, 08-24 30 85, samt från den kom-
munala konsumentvägledningen.

Om du vill få ditt ärende prövat utanför Nordnet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se. För detta förvaltningsavtal gäller svensk lag och svensk 
domstol är behörig att pröva frågor med anledning av avtalet.

OM DU ÅNGRAR DIG
Om du ångrar dig har du rätt att säga upp detta förvaltningsavtal avseende BTP 1 Valbar, inom 14 dagar räknat från den dag du ingick avtalet. Ångerrätten gäller enbart 
själva avtalet om förvaltning och inte de omplaceringar av fondvärdet som utförts under avtalstiden. Om du ångrar dig har Nordnet rätt till ersättning för den avtalade 
tjänsten för den tid du utnyttjat tjänsten och för kostnader fram till dess du utnyttjat din ångerrätt. För att utöva din ångerrätt skall du meddela Nordnet. Härutöver har 
du rätt att senare säga upp förvaltningsavtalet till omedelbart upphörande. Även Nordnet har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
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