
1 

13.12.2017 

INFORMATION OM TJÄNSTELEVERANTÖREN SAMT OM DE TILLHANDAHÅLLNA INVESTERINGSTJÄNSTERNA  

OBSIDO GROUP 

Obsido Group 
Tammefors: Rautatienkatu 14 A 7, 33100 Tammerfors, 

Helsingfors: Alexandersgatan 17, 00100 Helsingfors 
 

 

1. ALLMÄNT 

I detta meddelande har samlat den information som 
krävs i lag och myndighetsreglering om Obsido Oy, Ob-
sido Rahastoyhtiö Oy och de tjänster som dessa erbju-
der samt om de vanligaste finansiella instrumenten och 
de vanligaste riskerna som är förknippade med dem. 
Mer detaljerad information om specifika tjänster eller 
produkter samt eventuella avtalsvillkor meddelas vid 
behov i samband med att vi tillhandahåller tjänsten el-
ler det finansiella instrumentet. Informationen ges i en-
lighet med finländsk lagstiftning. Koncernbolagen upp-
daterar informationen vid behov. Uppdateringarna är 
tillgängliga på www.obsido.fi.  

2. INFORMATION OM TJÄNSTELEVERANTÖRERNA 

Obsido Group Oy 
Förutom moderbolaget Obsido Group Oy ingår även 
Obsido Oy och Obsido Rahastoyhtiö Oy i koncernen. 
 
Obsido Oy 
Obsido Oy är ett finländskt värdepappersbolag som av 
Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, 00100 Helsing-
fors) och enligt lagen om investeringstjänster har fått 
tillstånd att förmedla uppdrag, sköta kapitalförvaltning 
och bedriva investeringsrådgivning. Obsido Oy har regi-
strerats i handelsregistret som upprätthålls av den fin-
ländska Patent- och registerstyrelsen och har FO-num-
mer 2009249-1. Bolaget har sitt säte i Tammerfors.  
 
Försäkringsombudsverksamhet 
Obsido Oy är även verksamt som ombud enligt lagen 
om försäkringsförmedling. För försäkringsombudsverk-
samheten är bolagets tillsynsmyndighet Finansinspekt-
ionen. Information om ombudet ges enligt lagen om 
försäkringsförmedling på bolagets webbplats, 
www.obsido.fi. 
 
Obsido Oy:s anknutna ombud 

Obsido Oy:s anknutna ombud handlar för företagets 
räkning och på dess ansvar. Det anknutna ombudet får 
marknadsföra de kapitalförvaltningstjänster som Ob-
sido Oy tillhandahåller samt ge investeringsrådgivning. 
De anknutna ombud som Obsido Oy använder har regi-
strerat i det allmänna registret över anknutna ombud 
som upprätthålls av Finansinspektionen. 
 

Obsido Rahastoyhtiö Oy 

Obsido Rahastoyhtiö Oy bedriver placeringsfondsverk-

samhet enligt lagen om placeringsfonder och fungerar 

även som förvaltare av alternativfonden. Bolaget har 

sitt säte i Tammerfors.  

 

Kontaktuppgifter 
Obsido Groups huvudkontor är beläget på adressen 
Rautatienkatu 14 A 7, 33100 Tammerfors. Aktuella kon-
taktuppgifter för våra andra verksamhetsställen finns 
på vår webbplats www.obsido.fi, vid Kontaktuppgifter. 
 
Kontaktuppgifter för det anknutna ombudet 
Obsido Sweden Ab (organisationsnummer 55 68 39 

3085), representerat av Frank Ahlström, är verksamt på 

adressen Norrlandsgatan 16, 4tr., 11143 Stockholm. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm. 

 

Delning av information 

Koncernbolagen har rätt att dela information om kun-

derna med varandra. 

 

3. TRANSAKTIONER OCH SPRÅK 
 

Kunden kan kontakta koncernbolagen med post, fax el-
ler e-post eller genom att personligen möta bolagets 
representanter. Vi erbjuder kundtjänst på finska, 
svenska och engelska. 
 
Koncernbolagen har rätt att skicka skriftlig information 
om tjänsterna till kunden, med post, e-post eller på an-
nat sätt som avtalats med kunden (t.ex. webbtjänst).  
 
Särskilda risker är förknippade med användning av e-
post som kommunikationsmedel, om användning av 
detta har avtalats med kunden. Detta kan bland annat 
bero på att meddelandet eventuellt inte kommer fram, 
att en utomstående kan få kunskap om meddelandet 
eller att en utomstående kan ändra innehållet i med-
delandet.  Koncernbolagen har rätt att förlita sig på att 
ett mottaget meddelande som rör tjänsten är äkta och 
korrekt.  
 
Rapporter som rör tjänsten, frekvensen och tidpunkten 
för rapporterna framgår ur villkoren för tjänsten eller 
avtalet.  

4. INFORMATION OM DE TJÄNSTER SOM OBSIDO OY 
TILLHANDAHÅLLER 

 
Kapitalförvaltning 
Obsido Oy tillhandahåller individuell diskretionär ka-
pitalförvaltning för privatpersoner, små och medel-
stora företag samt institutioner. Obsido Oy ingår ett av-
tal om kapitalförvaltning med sina kunder och där avta-
las om tjänsten samt dess villkor och arvoden.  

 
Investeringsrådgivning 
Obsido Oy ger sina kunder icke-oberoende investe-
ringsrådgivning. Med investeringsrådgivning avses att 
man till kunden ger en individuell rekommendation om 
en viss transaktion som rör ett visst finansiellt instru-
ment. Att ge rekommendationen utgör investerings-
rådgivning om detta presenteras som något som är 
lämpligt för kunden eller om man där har beaktat kun-
dens individuella omständigheter, t.ex. vad beträffar 
investeringsmål eller kapacitet för risktagande. Rekom-
mendationen kan till exempel röra köp, försäljning, 
teckning eller innehav av ett finansiellt instrument. 
Icke-oberoende investeringsrådgivning är inte baserat 
på omfattande analys över olika finansiella instrument, 
utan är begränsat till Obsido Oy:s egna produkter eller 
till andra produkter som bolaget har nära anknytning 
till. 
 
Förmedling av uppdrag 
Obsido Oy förmedlar produkter från de samarbetspart-
ner som bolaget vid ifrågavarande tidpunkt represen-
terar. Detta görs genom att motta kundens uppdrag 
skriftligen. Kunden identifieras och klassificeras enligt 
bolagets förfaranden innan uppdraget förmedlas.    

5. KOSTNADER OCH ARVODEN SOM RÖR VÄRDEPAP-
PERSBOLAGETS TJÄNSTER 

Obsido Oy debiterar sina kunder för kapitalförvaltning 
och investeringsrådgivning med de arvoden som fast-
ställts i det individuella avtal som ingås med varje kund. 
Kostnaderna för värdepappershandel debiteras av kun-
den. 

6. HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER  

Koncernbolagen följer den av varje enskild bolagssty-
relse godkända policyn för hantering av intressekonflik-
ter för att identifiera och förebygga eventuella intres-
sekonflikter.  

Med intressekonflikt avses en exceptionell situation i 
samband med tillhandahållande av tjänsten, t.ex. mel-
lan kunden och bolaget, då det kan föreligga en bety-
dande risk för kundens intressen. En intressekonflikt 
kan även uppstå till exempel mellan koncernbolaget 
och dess personal eller mellan två kunder.  

Obsido Oy erbjuder sina kunder investeringsrådgivning 
eller individuell kapitalförvaltning. Vid tillhandahål-
lande av dessa tjänster är det möjligt att intressekon-
flikter kan uppstå. Obsido Oy försöker att bl.a. genom 
olika administrativa åtgärder identifiera och förhindra 
eventuella intressekonflikter. Åtgärderna varierar efter 
affärsverksamhet och tjänst.  

De metoder som används inom koncernbolagen för att 
hantera intressekonflikter är bl.a. handelsregler för 
personalen, intern granskning och organisation av ad-
ministrationen så att inga intressekonflikter kan upp-
stå.  

I första hand försöker vi förhindra att intressekonflik-
terna uppstår. Om det, trots de åtgärder som anges 
ovan, inte går att undvika en intressekonflikt, ges kun-
den tillräcklig information om intressekonfliktens art 
och/eller källa samt om de åtgärder som har vidtagits 
för att minska riskerna, innan affärstransaktionen ge-
nomförs. Kunden ska självständigt överväga om denne, 
trots meddelandet om en intressekonflikt, vill att af-
färstransaktionen ska utföras. Vid intressekonflikt kan 
koncernbolagen även vägra tillhandahålla tjänsten. Om 
en intressekonflikt uppstår behandlas kunden enligt 

god sed. 

Koncernbolagens styrelse granskar regelbundet inne-
hållet i bolaget policy om förhindrande och kontroll av 
intressekonflikter och kontrollerar att innehållet är ak-
tuellt.   

7.  ÅTERBETALNING AV ARVODEN 

I sin egenskap av kapitalförvaltare kan Obsido Oy ingå 
avtal om återbetalning av arvoden med de förmedlare 
bolaget använder. Då Obsido Oy förmedlar uppdrag 
kan bolaget få arvoden av sina samarbetspartner. Åter-
betalning av arvoden och arvodenas storlek och basis 
kan variera efter samarbetspartner och produkt. Åter-
betalningar av arvoden överförs direkt till kunderna. 
Obsido Oy ger kunden information om arvodets art och 
belopp eller om grunderna för hur det fastställs, innan 
bolaget tillhandahåller investerings- eller kringtjänsten. 
Dessutom meddelar Obsido Oy kunden årligen om det 
faktiska beloppet för mottagna eller betalade arvoden 
eller förmåner. 

8. NOGGRANT GENOMFÖRANDE AV UPPDRAGEN 
(BEST EXECUTION) 

Obsido Oy har fastställt en policy som rör kapitalförvalt-
ning och förmedling av uppdrag. Policyn syftar till att 
uppnå bästa möjliga resultat för kunder som klassifice-
ras som icke-professionella eller professionella, med 
beaktande av alla väsentliga faktorer. I policyn beskri-
ver vi de genomförandeplatser som Obsido Oy använ-
der samt valkriterierna för dem. Dessutom beskriver vi 
hur Obsido Oy följer och kontrollerar att policyn för ge-
nomförande av uppdrag följs. Innan avtalet om investe-
ringstjänster ingås ger Obsido kunden sin Policy för ge-
nomförande av uppdrag som kunden även ska god-
känna innan avtalet ingås.  

9. BELÖNINGSPOLICY 

Obsido-koncernen har fastställt en avlönings- och för-
månspolicy för belöning av sin ledning och personal. 

http://www.obsido.fi/
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Vid framtagande av policyn har vi säkerställt att syste-
met uppmuntrar till ansvarsfull affärsverksamhet, jäm-
lik behandling av kunderna samt undvikande av intres-
sekonflikter i kundrelationerna. Belöningssystemet 
uppmuntrar inte till rekommendation av andra än de 
finansiella instrument som passar bäst för kunden då 
man har att göra med icke-professionella kunder. Bo-
lagsstyrelserna bedömer belöningspolicyn regelbun-
det. 
 
 

10. FÖRFARANDEN SOM RÖR KUNDKLASSIFICERING 
OCH INFORMATIONS- OCH UTREDNINGSPLIKTEN VID 

TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTEN  

 ALLMÄNT OM KUNDKLASSIFICERING 

I enlighet med lagen om investeringstjänster ska Ob-
sido Oy meddela kunden om dennes klassificering som 
icke-professionell kund, professionell kund eller god-
tagbar motpart. Klassificeringen sker direkt på bas av 
lagen och lagen om investeringstjänster har detaljerade 
bestämmelser om de faktorer som påverkar klassifice-
ringen. Kundklassificeringen påverkar investerarskyd-
dets omfattning samt de riktlinjer som ska tillämpas. 
 
Professionella kunder är skyldiga att meddela Obsido 
Oy om ändringar som kan påverka kundklassifice-
ringen.  

ANSÖKAN OM ÄNDRING AV KUNDKLASS 

Kunden har rätt att ansöka om ändring av den kund-
klassificering som gjorts av Obsido Oy. Ansökan om 
ändring av klassificeringen ska göras skriftligen. En änd-
ring av klassificeringen kan påverka investerarskyddet 
och tillämpningen av riktlinjerna.  

 
En professionell kund kan på egen begäran behandlas 
som icke-professionell kund eller som godtagbar mot-
part. Även en kund som har klassificerats som icke-pro-
fessionell kan efter ansökan behandlas som profession-
ell kund. En kund som klassificerats som godtagbar 
motpart kan efter ansökan behandlas som profession-
ell eller icke-professionell kund. Obsido Oy överväger 
förutsättningarna för ändring från fall till fall, liksom det 
om bolaget godkänner kundens ansökan. 

 
En professionell kund är skyldig att begära att behand-
las som icke-professionell kund om kunden anser att 
denne inte har tillräcklig erfarenhet eller tillräckliga 
kunskaper för att bedöma eller hantera de risker som 
är förknippade med tjänsten eller transaktionerna. 

KLASSIFICERINGENS INVERKAN PÅ INVESTERARSKYD-
DET 

Enligt finländsk lagstiftning omfattas icke-profession-
ella kunder av skyddet som erbjuds av Ersättningsfon-
den för investerare. Obsido Oy är medlem i Ersättnings-
fonden för investerare. Fonden ersätter investerarens 
förluster om en fondmedlem inte har betalat klara och 
oomtvistade avtalsenliga fordringar till en investerare 
som omfattas av skyddet. Den ersättning som en en-
skild investerare kan få är 9/10 av den fordran som in-
vesteraren har på ett enskilt värdepappersbolag, dock 
högst 20 000 euro. Fonden ersätter inte förluster som 
följer av att aktiekursen sjunker eller att man fattat fel-
aktiga investeringsbeslut, så kunden ansvarar fortfa-
rande för följderna av sina investeringsbeslut. Icke-pro-
fessionella kunder hos en utländsk tjänsteleverantörs 
filial i Finland omfattas huvudsakligen av investerar-

skyddet i tjänsteleverantörens hemland. 

Om en kund enbart erbjuds förmedling av uppdrag eller 
investeringsrådgivning omfattas denna typ av kund inte 
av skyddet som tillhandahålls av Ersättningsfonden för 

investerare.  

KLASSIFICERINGENS INVERKAN PÅ RIKTLINJEKRAVEN 
SOM TILLÄMPAS 

Icke-professionell kund 
Innan ett skriftligt avtal ingås ska en icke-professionell 
kund få avtalsvillkoren och tillräcklig information om 
Obsido Oy och de tillhandahållna tjänsterna. Kunden 
ska även få meddelande om väsentliga ändringar i 
denna information. Informationen ska ges på ett per-
manent sätt så att kunden kan skriva ut eller spara dem. 
Informationen kan även tillhandahållas på Obsidos 

webbplats om kunden har gett sitt samtycke för detta. 

Bedömning av lämplighet 

Då Obsido Oy tillhandahåller förmedling av uppdrag till 
icke-professionella kunder ska bolaget begära inform-
ation av kunden som rör åtminstone dennes investe-
ringserfarenhet och -kunskaper vad beträffar ifrågava-
rande finansiella instrument eller investeringstjänst. 
Detta görs för att Obsido Oy ska kunna bedöma om det 
finansiella instrumentet eller tjänsten är lämplig för 
kunden. Obsido Oy har rätt att förlita sig på den inform-
ation som kunden gett. 

Om Obsido Oy anser att det finansiella instrumentet el-
ler tjänsten inte är lämplig för kunden ska bolaget med-
dela kunden detta. Obsido Oy ska även meddela kun-
den om bolaget inte kan bedöma huruvida det finansi-
ella instrumentet eller tjänsten är lämplig för kunden 
på grund av att kunden inte har tillhandahållit all nöd-
vändig information som grundval för bedömningen.   

Bedömning av förenlighet 

Då Obsido Oy tillhandahåller investeringsrådgivning el-
ler kapitalförvaltning till sina kunder måste bolaget för 
att kunna rekommendera finansiella instrument eller 
tjänster till kunden, innan det tillhandahåller investe-
ringstjänsten inhämta tillräcklig information om kun-
dens ekonomiska ställning (inklusive förlusttolerans), 
investeringserfarenhet och -kunskaper vad beträffar 
ifrågavarande investeringstjänst eller finansiella instru-
ment (inklusive riskgräns). Obsido Oy har rätt att förlita 
sig på den information som kunden gett. 

I skenet av den information som Obsido Oy har inhäm-
tat enligt ovan, ska bolaget bedöma huruvida det råd 
som ges eller den tjänst som tillhandahålls motsvarar 
kundens investeringsmål, huruvida kunden kan bära 
eventuell ekonomisk risk och huruvida kunden har den 
investeringserfarenhet och de -kunskaper som är nöd-
vändiga för att förstå riskerna med den transaktion som 
rekommenderas.  

Om Obsido Oy inte får tillräcklig information får bolaget 
inte rekommendera ifrågavarande investeringstjänster 
eller finansiella instrument till kunden. Obsido Oy får 
själv bedöma vilken vikt bolaget ska ge åt att kunden 
inte ger all information som är nödvändig för att be-

döma förenlighet. 

Professionell kund 
Professionella kunder ska ges en översikt över arten av 
och de typiska risker som är förknippade med de finan-
siella instrument som är föremål för tjänsten om så är 
nödvändigt med beaktande av kundens investeringser-
farenhet.  

Bedömning av förenlighet 

Då Obsido Oy tillhandahåller investeringsrådgivning el-
ler kapitalförvaltning måste bolaget för att kunna re-
kommendera finansiella instrument eller tjänster till 
kunden, innan det tillhandahåller investeringstjänsten 
inhämta tillräcklig information om kundens ekono-
miska ställning och investeringsmål. Obsido Oy har rätt 
att förlita sig på den information som kunden gett. 

Om kunden direkt enligt lag har klassificerats som pro-
fessionell kund får Obsido Oy då bolaget tillhandahåller 
investeringsrådgivning eller kapitalförvaltning anta att 
kunden ekonomiskt kan bära de investeringsrisker som 
är förknippade med den rekommenderade transakt-
ionen som är förenlig med kundens investeringsmål. I 
skenet av den information som Obsido Oy har inhämtat 
enligt ovan, ska bolaget bedöma huruvida det råd som 
ges eller den tjänst som tillhandahålls motsvarar kun-
dens investeringsmål. 

Om Obsido Oy inte får tillräcklig information får bolaget 
inte rekommendera ifrågavarande investeringstjänster 
eller finansiella instrument till kunden. Obsido Oy får 
själv bedöma vilken vikt bolaget ska ge åt att kunden 
inte ger all information som är nödvändig för att be-
döma förenlighet. 

Godtagbar motpart 
En godtagbar motpart kan skriftligen be Obsido Oy om 
att de riktlinjer som är avsedda som skydd för investe-
raren ska tillämpas för de affärstransaktioner som görs 
med ifrågavarande kund, antingen i största allmänhet 
eller för enskilda affärstransaktioner. Tjänsteleverantö-
ren överväger från fall till fall huruvida det ska gå med 
på den framställda begäran. I annat fall tillämpas inte 
riktlinjerna eller bestämmelserna om investerarskydd 
på godtagbara motparter.  

11. KUNDRAPPORTERING 

Då det tillhandahåller investeringsrådgivning och i god 
tid innan det genomför ett uppdrag ska bolaget ge en 
icke-professionell kund ett förenlighetsutlåtande om 
hurdan rådgivning kunden har fått och hur detta mots-
varar kundens behov, mål och övriga egenskaper.  
 
Bolaget inkluderar ett uppdaterat utlåtande över det 
slags investering som motsvarar en icke-professionell 
kunds behov, mål och övriga egenskaper i den inform-
ation som regelbundet ges till kapitalförvaltningskun-
der. 
 
Kostnaderna för investeringstjänsten rapporteras till 
kunden i förväg och en gång om året i efterskott. Mot-
tagna återbetalade arvoden eller principerna för dem 
rapporteras innan investeringsrådgivningen tillhanda-
hålls. Förverkligade återbetalningar av arvoden rappor-
teras åtminstone en gång om året, i efterskott. 
 

Transaktionerna och marknadsvärdet av fondinveste-

ringarna rapporteras till fondandelsägarna minst en 

gång on året. 

Innan fondteckningen har kunden en rätt att få kost-

nadsfritt fondprospektet, faktabladet samt placerings-

fondens senaste årsberättelse och halvårsrapport. Do-

kumenten finns att tillgå på www.obsido.fi samt bola-

gets kontor. Fondandelsvärden offentliggörs på Inter-

net på www.obsido.fi. 

Bolagets webbplats kan användas för kundrapporte-
ringen. Där kan kunden kontrollera information som rör 

http://www.obsido.fi/
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de egna investeringarna efter att ha loggat in personli-
gen. 

12. BESKATTNING                                    

Kunden ansvarar alltid själv för de skattepåföljder som 
är förknippade med den egna investeringsverksam-
heten. Därför ska kunden noggrant bekanta sig med 
den beskattning som är förknippad med det finansiella 
instrumentet innan denne fattar investeringsbeslut. 
Vid behov ska kunden vända sig till en skatteexpert. 
Behandlingen i beskattningen är baserad på varje 
kunds individuella omständigheter och beskattningen 
kan även ändras i framtiden. Ytterligare uppgifter om 
beskattningen fås av Skatteverket eller på den fin-

ländska skatteförvaltningens webbplats, www.vero.fi. 

13. KUNDKLAGOMÅL, KUNDRÅDGIVNING OCH RÄTTS-
SKYDDSMEDEL 

Kunden ska omedelbar meddela Obsido Oy eller Obsido 
Rahastoyhtiö Oy om fel i den tjänst som dessa tillhan-
dahåller samt om eventuella klagomål eller krav i sam-
band med detta. Bolagen kan motta allmän feedback 
från kunden muntligen, men kundklagomål bör göras 
skriftligen med e-post till info@obsido.fi eller med post 
till Obsido Oy/Obsido Rahastoyhtiö Oy, Rautatienkatu 
14 A 7, 33100 Tammerfors. Bolaget försöker besvara 
feedback och klagomål från kunderna inom en vecka ef-
ter mottagandet. Om svaret kräver en mer omfattande 
utredning bekräftar vi inom en vecka att kundens feed-
back eller klagomål har mottagits och ger en tidsfrist för 
när vi kommer att försöka ge ett slutligt svar. 
 
Om Obsido Oy och kunden inte kan nå en lösning ge-
nom förhandlingar, kan kunden be den finländska För-
säkrings- och finansrådgivningen att hjälpa till med ut-
redning av saken samt be att meningsskiljaktigheterna 
ska lösas av värdepappersnämnden. Telefonnumret till 
den finländska Försäkrings- och finansrådgivningen är 
+358-9-685 0120 och dess webbplats finns på 
www.fine.fi.  
 
Värdepappersnämnden ger råd, hjälper till och försöker 
finna lösningar i frågor som rör värdepapperslagstift-
ningen och innehållet i de myndighetsinstruktioner 
som är förknippad med lagstiftningen, tillämpning av 
villkoren i avtalet om investeringstjänst, god sed inom 
värdepappershandeln samt övrig praxis som rör värde-
papper. Tjänsten är gratis och kan användas av alla 
icke-professionella investerare som står i kundrelation 
till ett värdepappersbolag, en bank eller ett fondbolag. 
Telefonnumret till värdepappersnämnden är +358-9-
6850 120. Ytterligare information finns på värdepap-
persnämndens webbplats, www.arvopaperilauta-

kunta.fi. 

I de fall då konsumentskyddslagstiftningen tillämpas på 
avtalsrelationen mellan Obsido Oy och Kunden kan 
Kunden använda följande icke-rättsliga skyddsmedel: 
Konsumenttvistenämnden. 

Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt och obero-
ende expertorgan vars medlemmar representerar kon-
sumenter och näringsidkare på ett jämlikt sätt. Nämn-
den rekommenderar lösningar för tvister som rör kon-
sumentfrågor och bostadsköp. Klagomålet ska göras 
skriftligen, gärna på nämndens eget formulär. Kla-
gomålsformuläret samt instruktioner och råd fås av den 
kommunala konsumentrådgivaren eller på konsu-
menttvistenämndens webbplats. 

Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 
00531 Helsingfors, Telefon: +358-29-56 43300 Fax: 

+358-29-566 5249, E-post: kril@oikeus.fi, www.ku-
luttajariita.fi. 

14. FÖRVARING AV KUNDMEDEL  

De kundmedel som omfattas av kapitalförvaltningsav-
talet förvaras alltid separat från Obsido Oy:s egna me-

del, under kontroll av en pålitlig förvarare.  

Med kundmedel avses kundens kontanta medel samt 
övriga tillgångar. Kundernas medel och ändringar i dem 
kan kontrolleras kontinuerligt, både som helhet taget 
och för varje kund. 
 
Bolagets samarbetspartner är medlemmar både i Er-
sättningsfonden för investerare och i Insättningsgaran-
tin så dessa fonders regler följs om dessa partner blir 
insolventa. 

15. LAGRING AV SAMTAL OCH ELEKTRONISKA MED-
DELANDEN 

Obsido Oy är enligt den finländska lagen om investe-
ringstjänster skyldigt att spela in och spara telefonsam-
tal och elektronisk kommunikation med Kunden som 
gäller mottagande, förmedling och förverkligande av 
Kundens uppdrag i samband med Bolagets verksamhet. 
Inspelningarna kan användas för att verifiera uppdra-
get och utveckla kundtjänsten och för riskhanteringsän-
damål eller som bevis i samband med lösning av even-
tuella tvister. På begäran överlåter Obsido inspelning-
arna till myndigheter eller till Kunden. 

16. INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT 
OCH DE RISKER SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED DEM  

I detta avsnitt ges en allmän översikt över de finansiella 
instrument som Obsido Oy förmedlar samt några av de 
vanligaste finansiella instrumenten och de risker som är 
förknippade med dem. Beskrivningen nedan är inte ut-
tömmande och innehåller inte heller alla eventuella ris-
ker som är förknippade med dessa finansiella instru-
ment.  

Innan kunden fattar beslut om investering bör denne 
bekanta sig noggrant med villkoren, egenskaperna och 
de skyldigheter som rör dessa finansiella instrument, 
för att kunna förstå riskerna som är förknippade med 
finansiella instrument och eventuell påverkan av inve-
steringsbeslutet på kundens ekonomiska situation, in-
klusive skattepåföljder. Det är även skäl för kunden att 
bekanta sig med investeringsmarknaden, olika investe-
ringsalternativ och investeringstjänster.  

Det föreligger alltid en finansiell risk i samband med in-
vesteringsverksamhet. Det är möjligt att man inte 
uppnår den eftersträvade avkastningen och det är möj-
ligt att helt eller delvis förlora det investerade kapitalet. 
Kunden svarar alltid själv för de finansiella följderna av 
sina investeringsbeslut. Innan man fattar beslut om in-
vestering lönar det sig att vid behov be om expertråd 
som passar för den rådande situationen. Det är viktigt 
att komma ihåg att de finansiella instrumentens histo-
riska avkastningsutveckling inte utgör någon garanti för 
framtida avkastning. 

Definitioner av olika risktyper  

 

Marknadsrisk avser risk på grund av fluktuationer i 
marknadspriserna. Marknadsrisker utgörs av ränte-, 
aktie-, valuta- eller annan prisrisk. 

Kreditrisk avser risk för att emittenten för det finansi-
ella instrumentet inte kan betala kapitalet eller 

avkastningen för det finansiella instrumentet till inve-
steraren i enlighet med emissionsvillkoren. 

Ränterisk avser risk på grund av fluktuationer i ränteni-
vån. Om räntenivån stiger, sjunker obligationslånens 
andrahandspris och om räntenivån i stället sjunker, sti-
ger detta pris.  

Valutarisk avser risk på grund av fluktuationer i valuta-
kurserna. 

Likviditetsrisk avser risk för att det inte går att sälja el-
ler köpa det finansiella instrumentet vid en viss tid-
punkt eftersom dess omsättning är låg eller för att det 
inte alls förekommer någon andrahandsmarknad.  

Motpartsrisk avser risk som rör möjligheten för den 
som genomför handel utanför börsen att sköta sina 
skyldigheter. (Detta kan bl.a. gälla derivat, ränteinve-
steringar, strukturerade investeringar och valutahan-

del.) 

Hävstångsrisk avser en struktur som är förknippad med 
derivatinstrumentet och som medför risk för att även 
en liten ändring i underliggande värdepapper kan ha en 
stor inverkan på derivatinstrumentets avkastning och 
värde (positivt eller negativt).  

Företagsrisk avser risk i samband med förlust för det 
företag som har emitterat ett investeringsinstrument. 

Clearingrisk avser, i samband med genomförande av 
köp av ett finansiellt instrument, en risk för att köpet 
inte genomförs, antingen för att motparten inte har till-
handahållit de finansiella instrumenten eller inte har 
betalat köpeskillingen. 

INFORMATION OM DE FINANSIELLA INSTRUMENT 
SOM OBSIDO OY FÖRMEDLAR OCH OM RISKER SOM 
ÄR FÖRKNIPPADE MED DEM                      

Investeringsfonder 
Ett fondbolag som förvaltar en investeringsfond samlar 
in medel från privatpersoner och företag och investerar 
dem i många olika finansiella instrument. De medel 
som fondbolaget har samlat in bildar en investerings-
fond. Investeringsfondsverksamheten regleras av myn-
digheterna. Fondbolaget har en kontinuerlig skyldighet 
att rapportera om sin verksamhet till Finansinspekt-
ionen. Därmed ägs investeringsfonden av de personer, 
företag och stiftelser som har investerat i den. Investe-
ringsfonden delas upp i sinsemellan lika stora fondan-
delar som ger likvärdiga rättigheter till de tillgångar 
som ingår i fonden. Via en investeringsfond kan inve-
steraren investera i objekt som är främmande för en 
privat investerare eller ett litet företag eller som dessa 
inte ens skulle ha möjlighet att investera i direkt.  
 
Investeringsfonden har en fondbroschyr och regler som 
verifieras av Finansinspektionen. Av broschyren och 
reglerna framgår det vilken typ av fond det rör sig om 
samt vilket slags investeringspolicy den har. Fonden 
kan investera i till exempel aktier (aktiefond), räntein-
strument (räntefond) eller en kombination av dessa 
(kombinationsfond). Fonden kan även investera i en an-
nan fond (fondandelsfond). Enligt en uppdelning som 
är baserad på vinstutdelning delas investeringsfon-
derna upp i fonder som delar ut avkastning t.ex. varje 
år och i tillväxtfonder där avkastningen ökar fondande-
lens värde. Samma fond kan ha både avkastnings- och 
tillväxtandelar. 
  

http://www.vero.fi/
http://www.fine.fi/
http://www.arvopaperilautakunta.fi/
http://www.arvopaperilautakunta.fi/
mailto:kril@oikeus.fI
http://www.kuluttajariita.fi/
http://www.kuluttajariita.fi/
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Även syftet med och begränsningarna för investerings-
verksamheten framgår av fondreglerna. Investerings-
fonden investerar de medel som den erhåller från för-
säljning av fondandelar enligt den strategi som anges i 
fondreglerna. De flesta investeringsfonder följer princi-
perna om riskspridning i sin investeringspolicy. Vissa 
fonder avviker dock från dessa principer och kallas då 
för specialfonder.  
 
Fondens risknivå är beroende av fondens investerings-
strategi och därmed av investeringsobjekten. En sprid-
ning av de medel som investeras i flera sinsemellan 
oberoende investeringsobjekt minskar fondens totala 
risk jämfört med ett enskilt investeringsobjekt. Vissa in-
vesteringsobjekt är mer riskabla än andra. Förutom 
marknadsrisk kan investeringsobjekten även drabbas 
av bl.a. risker på grund av emittenten, samt av juridiska 
och politiska risker. I huvudsak är fonderna likvida varje 
dag, men fondernas likviditet kan vara begränsad i 
fondreglerna, till exempel med tanke på en exception-
ell marknadssituation, med tanke på fondandelsäga-
rens bästa eller på grund av den investeringspolicy som 
fonden tillämpar (likviditetsrisk). Dessutom kan det 
vara möjligt att lösa in specialfondsandelar bara vid 
vissa tidpunkter, t.ex. en gång i månaden eller mer säl-
lan. Värdet för fonder i utländsk valuta påverkas även 
av valutakursväxlingar (valutarisk).  
 
Fondbolaget måste på begäran lösa in fondandelarna 
av investeraren. Kostnaderna för investeringsfondens 
verksamhet, till exempel administrations- och förva-
ringskostnader, debiteras ur dess medel. Kostnadernas 
storlek varierar efter fond och specificeras i den simpli-
fierade informationsbroschyren. I den simplifierade in-
formationsbroschyren beskrivs investeringsfondens 
egenskaper och de risker som är förknippade med fon-
den.  
 
Strukturerade produkter  
Strukturerade produkter avser i allmänhet investe-
ringar i form av obligationslån eller depositioner. Dessa 
består i huvudsak av en räntekomponent och av en ris-
kabel derivatkomponent eller av en annan del som 
medför risk. Avkastningen på en strukturerad produkt 
är ofta bunden till utvecklingen för de valda underlig-
gande objekten. De underliggande objekten kan bestå 
av t.ex. aktier, aktieindex, ränta, fonder, valutor, nyttig-
heter, kreditrisk eller olika kombinationer av dessa. Till 
sin struktur kan de strukturerade produkterna vara 
mycket komplicerade och även utan säkrat kapital, så 
investeraren måste noggrant bekanta sig med investe-
ringsobjektets egenskaper och risker innan denne fat-
tar beslut om investering. 
  
Indexlån anses vara den mest allmänna strukturerade 
produkten där investeraren som avkastning kan få en 
viss procentuell andel av den eventuella positiva ut-
vecklingen för det jämförelseindex (t.ex. aktieindex) 
som valts som underliggande objekt. Värdet för de un-
derliggande objekt som valts för lånet kan utvecklas po-
sitivt eller negativ under lånetiden. Avkastningsstruk-
turen kan ibland innehålla hävstångseffekter och dessa 
medför att även en liten ändring i utvecklingen för det 
underliggande objektet kan ha en stor inverkan på den 
strukturerade produktens värde och avkastning (häv-
stångsrisk). Även ränteberäkningsgrunderna och even-
tuella avkastningskoefficienter påverkar avkastnings-
kalkylen. Eftersom det ofta ingår en räntekomponent i 
en strukturerad produkt, vilket alltid är fallet för ett 
strukturerat obligationslån, är produkten förknippad 
med en ränterisk. Om marknadsräntorna sjunker, stiger 
indexlånets värde på andrahandsmarknaden och om 
räntenivån å andra sidan stiger, sjunker detta värde om 
de andra faktorerna förblir oförändrade. Indexlånen är 
avsedda att behållas fram till förfallodagen. 

  
Om investeraren säljer en sådan här investering före 
förfallodagen drabbas denne av en risk som är förknip-
pad med marknadsutvecklingen (marknadsrisk) och lik-
viditet på andrahandsmarknaden (likviditetsrisk). Priset 
på andrahandsmarknaden kan vid försäljningstillfället 
vara lägre än när lånet tecknades, så det föreligger en 
risk för att investeringen medför en kapitalförlust för 
investeraren. Vissa indexlån kan vara svåra eller omöj-
liga att sälja vid vissa tidpunkter. Enligt lånevillkoren 
kan emittenten ha rätt att återbetala lånet i förtid. Då 
är det även möjligt att det återbetalade beloppet är 
lägre än det nominella beloppet. Investeraren bör där-
med även vara uppmärksam på eventuella handelsbe-
gränsningar och emittentens eventuella förtida återbe-
talningsrätt innan denne fattar beslut om investering. 
  
En kreditrisk på grund av emittenten är även alltid för-
knippad med ett indexlån. Med kreditrisk avses en risk 
för att emittenten inte då indexlånet förfaller kan upp-
fylla sina betalningsskyldigheter, dvs. att betala lånets 
nominella kapital och/eller avkastning till investeraren. 
Ett sätt att bedöma kreditrisken är en kreditvärdering. 
Man bör dock komma ihåg att kreditvärderingen när 
som helst kan ändras eller tas bort. Om indexlånet 
emitteras i annan valuta än euro är även en valutarisk 
förknippad med lånet i detta hänseende.  Även de un-
derliggande objekten kan innehålla en valutarisk. Sta-
tens insättningsgaranti gäller inte för indexlån. 
 
Aktier 
En aktie är ett värdepapper som ett aktiebolag emitte-
rar och som motsvarar eget kapital. Aktiens värde är 
baserad på den vid ifrågavarande tidpunkt rådande 
uppfattningen om värdet på det aktiebolag som har 
emitterat aktien. Avkastningen för aktieinvesteringar 
utgörs av utdelning samt värdeökning för aktien. Ett bo-
lag kan ha olika aktieserier. Vissa aktieserier har fler 
röster vid bolagsstämman medan vissa får större utdel-
ning. Aktien kan vara föremål för publik handel på en 
värdepappersbörs eller föremål för handel på en alter-
nativ marknadsplats. En aktie kan även vara onoterad. 
  
De vanligaste riskerna med aktieinvestering är en mark-
nadsrisk som är kopplad till aktiernas prisvariationer 
(aktierisk), en risk som är kopplad till bolagets fram-
gångar (företagsrisk) samt en risk som är kopplad till 
handelns omfattning (likviditetsrisk). Likviditetsrisken 
är vanligen särskilt stor för onoterade aktier. Aktiernas 
prisvariation påverkas av både den allmänna utveckl-
ingen på marknaden och information om faktorer som 
påverkar emittentens framgångar. Risken påverkas 
även i allmänhet bl.a. av emittentens bransch, änd-
ringar i lagstiftningen samt bl.a. antalet emitterade ak-
tier och fördelningen av ägandet. Värdet för aktier i ut-
ländsk valuta påverkas även av valutakursväxlingar. 
  
För aktieägaren är en aktieinvestering av ovan nämnda 
skäl en riskinvestering. Det föreligger risk för total för-
lust av det investerade kapitalet i samband med aktie-
investering om emittenten försätts i konkurs (mot-
partsrisk). Aktieinvesteringen är även alltid förknippad 
med osäkerhet om avkastningens storlek. Investering i 
aktier på tillväxtmarknader kan anses vara mer riska-
belt än övrig aktieinvestering eftersom det kan vara ty-
piskt för dessa marknader att verksamhetsmiljön och 
lagstiftningen inte är etablerade och det kan före-
komma politiska risker, kraftiga växlingar i valutakur-
serna, motpartsrisker samt lägre likviditet för aktie-
marknaderna. Därför är direkta aktieinvesteringar lång-
fristiga investeringar. 
 
Obligationslån 
Obligationslån är instrument för främmande kapital 
som samfund använder för att skaffa långfristig 

finansiering på finansmarknaderna. Obligationslån kan 
emitteras av t.ex. stater, kommuner, företag, kreditin-
stitut, försäkringsbolag och finansinstitut. Obligations-
lån kan ha fast eller rörlig ränta och även nollränta. I så 
fall har obligationslånet emitterats under sitt nominella 
pris. Värdet på obligationslånet fastställs som kassaflö-
dets aktuella värde vid användning av det avkastnings-
krav eller den diskonteringsränta som förekommer på 
marknaden. Kassaflödena består av de räntebetal-
ningar som görs på bas av obligationslånets villkor samt 
av amorteringar på lånekapitalet. Vanligen återbetalas 
lånet i en rat då lånetiden löpt ut. Obligationslån är oft-
ast utan säkerhet. Om lånet har en sämre preferens än 
emittentens övriga förbindelser, kallas det för förlags-
bevis. 
  
Typiska risker med obligationslån är ränterisk och kre-
ditrisk. Om räntenivån stiger, sjunker obligationslånens 
andrahandsvärde och om räntenivån i stället sjunker, 
stiger detta värde. Om obligationslånet säljs på andra-
handsmarknaden före förfallodagen kan andrahands-
priset bli lägre än det investerade kapitalet. Om obligat-
ionslånet har emitterats i en annan valuta än euro, fö-
religger även valutarisk för obligationen. 
 
Penningmarknadsinstrument 
Penningmarknadsinstrumenten är instrument för främ-
mande kapital som samfund använder för att skaffa 
kortfristig finansiering på finansmarknaderna. Penning-
marknadsinstrument är t.ex. bankcertifikat, statsobli-
gationer, företagscertifikat och kommuncertifikat. Lå-
netiden för penningmarknadsinstrument är högst 12 
månader och de emitteras i regel under sitt nominella 
värde (diskontoinstrument). Emittenten betalar pen-
ningmarknadsinstrumentets nominella värde på pen-
ningmarknadsinstrumentets förfallodag. Avkastningen 
för penningmarknadsinstrument består av skillnaden 
mellan inköpspriset och det nominella värdet. Som rän-
teinstrument är penningmarknadsinstrumenten typiskt 
förknippade med ränterisk och kreditrisk. 
 
Information om övriga finansiella instrument och de 
risker som typiskt är förknippade med dem  
  
Derivatinstrument 
Med derivatinstrument avses ett instrument vars värde 
är beroende av värdeförändringar för dess underlig-
gande objekt och av prisvariationer, variationer i ränte-
nivån, avtalets förfallotidpunkt eller andra faktorer som 
påverkar derivatets värde. Derivatinstrument är bl.a. 
optioner, terminer, futurer, swap-avtal och kombinat-
ioner av dessa. Det underliggande objektet för ett deri-
vatinstrument kan utgöras av t.ex. aktie, ränta, nyttig-
het, kreditrisk eller index. Derivatinstrument kan delas 
upp i standardiserade och icke-standardiserade s.k. 
OTC-derivat.  
Derivatinstrument används vanligast som skydd mot 
risker från andra investeringar eller mot ekonomiska 
risker men kan även användas i spekulationssyfte. De-
rivatinstrumenten kan vara mycket korta eller ha en 
löptid på flera år. Beroende på typ kan derivatinstru-
menten medföra andra ekonomiska åligganden eller 
skyldigheter för kunden än inköpskostnaden och köpet 
kan även vara förknippat med ett krav på garanti eller 
andra skyldigheter. Värdet för derivatinstrument kan 
vara föremål för snabba och kraftiga förändringar och 
då kan eventuellt underskott i garantin behöva täckas 
med ytterligare garantier.  Man kan även behöva reali-
sera garantin. 
  
Betydande risker är förknippade med derivatinstru-
ment och därför rekommenderas dessa inte för oer-
farna investerare eller investerare som inte har tillräck-
lig ekonomisk riskhanteringsförmåga. Risker i samband 
med de underliggande objekten och prisvariationer 
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som orsakas av dessa påverkar derivatets värde direkt. 
Typiska risker i samban med derivatinstrument är en 
marknadsrisk kopplad till det underliggande objektets 
värde, kreditrisk på grund av motpartens insolvens, 
hävstångsrisk samt valutarisk för värdet på derivat i an-
nan valuta. Enskilda derivatinstruments villkor kan vara 
sådana att möjligheten för vinst/förlust kan växa sig 
mycket stor. I vissa strategier kan förlustrisken rent te-
oretiskt bli obegränsad.  
 
Kapitalinvestering 
Kapitalinvestering är ett omfattande begrepp som nor-
malt avser investeringar i privata företags värdepapper 
som inte har noterats publikt. Om en kapitalinvesterare 
vill sälja de onoterade värdepapperna måste köparen 
hittas någon annan stans än på den offentliga mark-
nadsplatsen. Det kan förekomma överlåtelsebegräns-
ningar för privata företags värdepapper. Företag som 
gör kapitalinvesteringar får vanligen avkastning på in-
vesteringen antingen genom börsintroduktion, försälj-
ning eller fusionering av ett företag som det kontrolle-
rar eller genom omstrukturering av kapitalet. Företaget 
kan sälja de onoterade värdepapperna direkt till inve-
sterarna (med riktad aktieemission) eller till en kapital-
fond som samlar in ett kapital från små investerare. 
 
På grund av de risker som är förknippade med kapital-
investeringar kan man förlora hela det investerade vär-
det om företaget som är föremål för investeringen inte 
är framgångsrikt. Investeringar i företag som inte är 
publikt noterade är normalt mer riskabelt än investe-
ringar i noterade aktiebolags  
aktier. Alla de viktigaste riskfaktorerna som behandlas i 
kapitlet om risker gäller även för kapitalinvesteringar. 


