AVTALE OM BEHANDLING SOM KVALIFISERT MOTPART FOR FORETAK
Dokumentet ”Informasjon om kundeklassifisering” beskriver hvordan kundens klassifisering påvirker grad av
investorbeskyttelse.
Kvalifiserte Motparter innehar den laveste grad av investorbeskyttelse. I handel med Kvalifiserte Motparter
kan Borea Asset Management AS (Borea) bringe i stand eller inngå transaksjoner uten å overholde de krav som
stilles i verdipapirhandelloven § 10-11, § 10-12 eller §10- 13 første ledd i forbindelse med visse transaksjoner
eller tilknyttede tjenester som er direkte knyttet til nevnte transaksjoner. Dette gjelder i forhold til god
forretningsskikk, beste resultat og håndtering av kundeordre.
Når det gjelder krav til egnethet og hensiktsmessighet vil reglene komme tilsvarende til anvendelse for
Kvalifiserte Motparter som for Profesjonelle Kunder. Unntaket fra bestemmelsen om god forretningsskikk
innebærer blant annet at enkelte av reglene om krav til informasjon og rapportering ikke får anvendelse for
denne kundekategorien. I utgangspunktet gjelder dette også regelen om at Borea skal påse at kundens
interesser ivaretas på beste måte. Krav til god forretningsskikk som generelt prinsipp må imidlertid gjelde
uavhengig av unntaket fra bestemmelsen i verdipapirhandelloven og således vil Kvalifiserte Motparter til en
viss grad være beskyttet av generelle prinsipper om god forretningsskikk.
Følgende foretak kan være Kvalifisert Motpart:
•
•

Kvalifiserte motparter nevnt i verdipapirhandelloven § 10-14. Dette inkluderer blant annet
verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, forsikringsselskap, verdipapirfond, pensjonskasser og andre
finansinstitusjoner.
Juridisk person som oppfyller minst to av følgende krav til størrelse på virksomheten:
o Regnskapsmessig balanse tilsvarende minst 20 mill Euro
o Årlig omsetning på minst 40 mill Euro
o Egenkapital på minst 2 mill Euro

Ved signering av denne avtalen bekreftes følgende:
• Undertegnede har lest og forstått dokumentet ”Informasjon om kundeklassifisering”, og vi er således
kjent med at behandling som Kvalifisert Motpart innebærer den laveste grad av investorbeskyttelse.
• Mitt/ vårt foretak tilfredsstiller kriteriene nevnt over for å bli behandlet som Kvalifisert Motpart
• Mitt/vårt foretak aksepterer å bli behandlet som Kvalifisert Motpart og vi plikter å melde fra til Borea om
endrede forhold egnet til å påvirke kundeklassifiseringen.
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