
 

 

O B S I D O 

KUNDKATEGORISERING 

I enlighet med investeringslagen ska kapitalförvaltaren informera kunden om att han/hon har 

kategoriserats som en icke professionell kund, professionell kund eller godtagbar motpart. 

Kundkategoriseringen inverkar på omfattningen av investerarskyddet och ska tillämpas på framtida 

regler för tillvägagångssätt. 

ANSÖKAN OM ATT KATEGORISERAS I EN ANNAN KUNDKATEGORI 

Kunden har rätt att söka ändring i den kundkategorisering som kapitalförvaltaren har gjort. Ansökan 

om ändring av kategorisering ska göras skriftligt, antingen per e-post till info@obsido.fi eller per 

post till adressen Rautatienkatu 14 A 7, 33100 Tammerfors. I ansökan ska finnas en motivering till 

ändrad kundkategorisering. En ändring av kundkategorin kan påverka investerarskyddet och 

tillämpningen av reglerna för tillvägagångssätt. 

En professionell kund kan på dennes ansökan behandlas som en icke professionell kund eller som en 

godtagbar motpart. Även en kund som har kategoriserats som en icke professionell kund kan på 

dennes ansökan behandlas som en professionell kund. En kund som har kategoriserats som en 

godtagbar motpart kan på dennes ansökan behandlas som en professionell eller icke professionell 

kund. Obsido Oy överväger från fall till fall förutsättningarna för en ändrad kategorisering och om 

bolaget godkänner kundens ansökan. 

En professionell kund är skyldig att be om behandling som icke professionell kund om kunden anser 

att han/hon inte har tillräcklig erfarenhet av och kunskap om bedömning eller hantering av de 

risker som anknyter till tjänsten eller affärsverksamheten. 

KLASSIFICERINGENS INVERKAN PÅ INVESTERARENS SKYDD 

I enlighet med Finlands lagstiftning omfattas icke professionella kunder av Ersättningsfonden för 

investerare. Fonden ersätter investerarnas förluster när en till ersättningsfonden hörande 

tillhandahållare av investeringstjänster inte kan betala tillgodohavandena i enlighet med avtalet. 

Ersättningsbeloppet som betalas till en investerare är 9/10 av fordringarna på ett 

investeringstjänstföretag, dock högst 20 000 euro. 

Fonden ersätter inte förluster till följd av aktiekursens nedgång eller fel investeringsbeslut, vilket 

innebär att kunden fortsättningsvis ansvarar för följderna av sina egna investeringsbeslut. 
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KLASSIFICERINGENS INVERKAN PÅ TILLÄMPADE KRAV PÅ TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

ICKE PROFESSIONELL KUND 

Information om den tjänst som tillhandahålls 

En icke professionell kund ska till tillämpliga delar få följande information om den tjänst som 

tillhandahålls: 

• en allmän beskrivning av tjänsten eller naturen hos det investeringsobjekt som är mål 

för tjänsten 

• en beskrivning av vanliga risker med investeringstjänsten och investeringsobjektet 

• föreslagna investeringsstrategier och deras risker 

• de ställen där uppdragen verkställs 

• information om kundmedlens förvaring 

• kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls 

• rapporter som skickas till följd av tjänsten samt intervallet och tidpunkterna för 

deras leverans 

• när det kommer till kapitalförvaltningstjänsten ska dessutom följande information 

ges till tillämpliga delar: 

o information om hur och när värdet på de investeringsobjekt som ingår i 

kundens portfölj fastställs o information om eventuell utkontraktering av 

skötseln av investeringsobjekten eller penningmedlen i kundens portfölj 

eller en del av dem 

o information om jämförelseavkastning som eventuellt används vid 

bedömningen av avkastningen för kundens portfölj 

o information om vilken typ av investeringsobjekt kundens portfölj kan 

innehålla och vilken typ av affärstransaktioner kan genomföras med 

investeringsobjekten, inklusive eventuella begränsningar 

o information om portföljförvaltningens mål samt portföljförvaltarens 

prövningsrätt gällande styrande risknivå och eventuell begränsning av 

prövningsrätten.



 

 

 

 

KRITERIERNA FÖR KUNDKATEGORISERING 

ICKE PROFESSIONELL KUND 

Annan än professionell kund eller godtagbar motpart. 

PROFESSIONELL KUND 

1. Företag 

Företag som idkar verksamhet på finansieringsmarknaden med stöd av verksamhetstillstånd eller 

reglerat företag och med dessa jämställda företag under utländsk myndighetstillsyn: 

• värdepappersföretag 

• kreditinstitut 

• fondbolag 

• optionsföretag 

• fondbörs 

• clearinghus 

• värdepapperscentral 

• i försäkringsbolagslagen avsett försäkringsbolag 

• arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelse och pensionskassa 

• i 1 § 3 mom, och punkt 6 och 7 i lagen om värdepappersföretag avsett företag  

• företag som köper och säljer råvaror och råvaruderivat för egen räkning 

• annan institutionell investerare. 

2. Storföretag 

Företag som enligt bokslutet för den senaste avslutade hela räkenskapsperioden uppfyller två av de 

tre följande kraven: 

• balansräkningens slutsumma är minst 20 000 000 euro 

• omsättningen är minst 40 000 000 euro 

• eget kapital uppgår till minst 2 000 000 euro



 

 

3. Stat, kommun och deras enheter 

• Finska staten 

• Statskontoret och statens affärsverk 

• en finländsk kommun och kommunsammanslutning 

• Landskapet Åland 

• en utländsk stat 

• organ som sköter om statsskulden 

• utländsk stats lokala förvaltningsenhet 

4. Centralbankerna 

• Europeiska centralbanken 

• Finlands Bank 

• utländsk centralbank 

• Internationella valutafonden, Världsbanken och annat likställt internationellt 

företag eller internationell organisation 

5. Institutionella investerare 

Placeringar i penningsinstrument som huvudsakligt affärsområde. 

6. Utgående från kundens egen ansökan Krav: 

6.1. Kunden inlämnar en skriftlig ansökan. 

6.2. Kunden uppfyller minst två av följande krav: 

• kunden har genomfört betydande affärstransaktioner på marknaden i fråga i 

genomsnitt tio gånger per kvartal under de senaste fyra kvartalen 

• värdet på kundens investeringsportfölj överstiger 500 000 euro 

• kunden arbetar eller har arbetat professionellt minst ett år inom 

finansbranschen. 

6.3. Värdepappersförmedlaren har bedömt att kunden har förmåga att fatta självständiga 

investeringsbeslut och förstår riskerna med detta och värdepappersförmedlaren godkänner 

kundens ansökan. 

6.4. Värdepappersförmedlaren informerar kunden skriftligt om att kunden i enlighet med 4 kap. i 

värdepappersmarknadslagen inte omfattas av allt skydd enligt reglerna för tillvägagångssätt och 

Ersättningsfonden för investerare 



 

 

6.5. Kunden meddelar skriftligt värdepappersförmedlaren att han/hon är medveten om att 

han/hon inte omfattas av skyddet enligt reglerna för tillvägagångssätt och skyddet enligt 

Ersättningsfonden för investerare. 


