
Kære Kunde

Fra 3. januar 2018 ændrer ny EU-lovgivning kravene for handel med finansielle instrumenter. Vi 
skal kende formålet med dine fremtidige valutahandler!

Ønsker du at handle finansielle instrumenter med Nordea fremover, skal du opdatere dine kunde
oplysninger.

Det skal du, fordi de nye regler i Europa Parlamentets og Rådets forordning om OTCderivater, 
 centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) og direktivet om markeder for  finansielle 
 instrumenter (MiFID II) kræver, at alle virksomheder, der foretager transaktioner i finansielle 
 instrumenter, skal kunne identificeres entydigt med en Legal Entity Identifierkode (LEIkode).  
Koden bruges ved indberetning af transaktioner. Med LEIkoder kan myndighederne identificere 
modparterne i en  transaktion og øge gennemsigtigheden på de finansielle markeder. Formålet med 
EMIRrappor teringen er grundlæggende at overvåge systemiske risici, hvorimod MiFID IIrappor
teringen skal sikre, at markedsmisbrug ikke finder sted.

Som beskrevet nærmere i lovgivningen, kan erhvervskunder dog i særlige tilfælde fritages 
 fuldstændigt fra MiFID II og for at skulle have en LEIkode. Vi kalder det ”FX-undtagelsen”

FXundtagelsen kan kun benyttes af kunder, der er klassificeret som ikkefinansielle modparter 
i henhold til EMIR, og som kun bruger valutaterminskontrakter til at afdække betalinger for varer, 
 tjenesteydelser eller direkte investeringer, der omfatter fysisk levering. Benytter du FXundtagelsen, 
begrænser du din handelsadgang til kun at omfatte valutaterminskontrakter og eventuelle til 
pasninger (roll/early take up) af disse. 

Hvis ovennævnte (valutaterminskontrakter til afdækning af betaling for varer, tjenesteydelser og 
direkte investeringer med fysisk levering) opfylder dine fremtidige handelsbehov, skal du ikke 
foretage dig yderligere. Nordea kan tilpasse vilkårene i den relevante aftale med Nordea, så du 
omfattes af ændringen. Vi tilpasser også din handelsadgang til e-Markets. 

Du skal informere Nordea straks, hvis dine handelsbehov ændrer sig.

Ønsker du at handle valutaterminskontrakter af andre årsager end ovennævnte, eller ønsker du at 
handle andre finansielle instrumenter, skal du:

1. informere e-desk@nordea.com om formålet med din fremtidige valutahandel eller anden handel. 
2. få en LEI-kode inden 3. januar 2018.  
3. oplyse Nordea om LEI-koden.

Nordea kan til enhver tid ændre ovenstående, hvis lovgivningen, eller Nordeas eller den officielle 
fortolkning af reglerne ændres eller ophører. Nordea kan da kræve, at du har en LEI-kode, også 
selvom du har valgt at benytte FX-undtagelsen.

Læs mere her www.nordeamarkets.com/lei-legal-entity-identifier-information/  

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte e-desk@nordea.com
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