
 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

Joulukuu 2017 

Hyvä asiakkaamme 

Uudistuva EU-arvopaperisääntely tuo muutoksia rahoitusvälineillä käytävää kauppaa koskeviin 
vaatimuksiin 3. tammikuuta 2018 lähtien. Meidän on siksi saatava tietää yrityksesi tulevien va-
luuttakauppojen tarkoitus. 

Jos yrityksesi haluaa käydä Nordean kanssa kauppaa millä tahansa valuuttatuotteella, yrityksen 
asiakastiedot on päivitettävä. 

Tämä johtuu keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annettuun asetukseen (EMIR) tehdyistä 
muutoksista ja uuden rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (MiFID II) säännöksistä. 
Ne edellyttävät, että kaikilla yrityksillä, jotka toimivat rahoitusvälineellä käytävän kaupan osapuolina, 
on oltava kansainvälinen yhteisötunnus eli LEI-tunnus (Legal Entity Identifer). Tunnuksen avulla 
yritys voidaan selkeästi tunnistaa ja sitä käytetään kauppojen raportointiin. Viranomaiset pyrkivät 
LEI-tunnusten avulla varmistamaan, että kaupankäynnin osapuolet ovat selvillä, ja lisäämään rahoi-
tusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. EMIR-raportoinnin tarkoituksena on tarkkailla järjestelmäriskiä, kun 
taas MiFID II  raportoinnilla pyritään vähentämään markkinoiden väärinkäyttöä. 

Yritysasiakkaat voivat kuitenkin saada vapautuksen MiFID II -direktiivin määräyksistä kokonaan tai 
erityisesti LEI-tunnuksen hankkimisen osalta tietyin edellytyksin. Nämä on esitetty yksityiskohtaisesti 
lainsäädännössä. Kutsumme tätä valuuttakauppaa koskevaksi poikkeukseksi. 

Poikkeus koskee vain asiakkaita, jotka on EMIR-asetuksessa luokiteltu fnanssialan ulkopuolisiksi 
vastapuoliksi, ja jotka käyttävät valuuttatermiinejä ainoastaan suojatakseen tavaroiden, palvelujen tai 
suorien sijoitusten maksuja, joihin liittyy fyysinen selvitys. Jos yrityksesi käyttää tätä poikkeusta, se voi 
käydä kauppaa ainoastaan katetuilla valuuttatermiineillä ja tehdä niihin muutoksia (jatko / ennenai-
kainen lunastus). 

Mikäli tämä (valuuttatermiinit, joilla suojataan tavaroiden, palvelujen tai suorien sijoitusten maksu-
ja, joihin liittyy fyysinen selvitys) riittää kattamaan yrityksesi tulevat kaupankäyntitarpeet, sinun ei 
tarvitse tehdä mitään. Voimme muokata yrityksesi Nordean kanssa tekemää sopimusta ja toimittaa 
muutetun sopimuksen yrityksellesi. Muokkaamme vastaavasti myös e-Markets-käyttöoikeuksia. 

Jos kaupankäynnin tarkoituksessa tapahtuu muutoksia, siitä on välittömästi ilmoitettava Nordealle. 

Jos yrityksesi haluaa käydä kauppaa valuuttatermiineillä muussa kuin yllä mainitussa tarkoitukses-
sa tai käydä kauppaa muilla rahoitusvälineillä, 

1. ilmoita yrityksesi valuuttakaupan tai muun kaupankäynnin tulevasta tarkoituksesta osoitteeseen 
e-desk@nordea.com 

2. hanki yrityksellesi LEI-tunnus ennen 3. tammikuuta 2018 
3. ilmoita LEI-tunnus Nordealle. 

Nordea varaa itselleen oikeuden muuttaa yllä mainittuja tietoja milloin tahansa, jos lainsäädäntö 
muuttuu tai sen voimassaolo päättyy, siitä annetaan virallinen tulkinta tai Nordea tekee siitä oman 
tulkintansa. Tällöin Nordea saattaa vaatia LEI-tunnuksen myös siinä tapauksessa, että yrityksesi on 
ilmoittanut käyttävänsä valuuttakauppaa koskevaa poikkeusta. 

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.nordeamarkets.com/lei-legal-entity-identifer-information/ 
Jos sinulla on jotakin kysyttävää, otathan yhteyttä: e-desk@nordea.com. 

Ystävällisin terveisin 
Nordea Markets 
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