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Bästa kund: 

Ny EU-lagstiftning innebär ändrade villkor för handel med fnansiella instrument från den 
3 januari 2018. I framtiden behöver vi därför också veta syftet med din valutahandel. 

Om du vill handla fnansiella instrument hos Nordea i framtiden behöver du uppdatera din kund
information. 

Skälet är att den nya ändringen i förordningen om europeisk marknadsinfrastruktur (EMIR) och 
direktivet om marknader för fnansiella instrument (MiFID II) träder i kraft, vilket innebär att alla 
företagskunder som är part i en transaktion i fnansiella instrument ska ha en unik identiferingskod 
– Legal Entity Identifer, LEI – för transaktionsrapporteringen. LEIkoderna ska ge tillsynsmyndig
heterna klarhet i vilka parterna är i en transaktion, och öka transparensen på fnansmarknaderna. 
EMIRrapporteringen är främst inriktad på att övervaka systemrisk, medan MiFID II syftar till att 
bekämpa marknadsmissbruk. 

Som framgår i lagtexten kan vissa företagskunder dock vara undantagna från MIFID II generellt, 
och specifkt vara undantagna från kravet på att ha en LEIkod. Vi kallar detta ”FX exemption”, 
valutaundantaget. 

Valutaundantaget kan bara gälla kunder som är kategoriserade som ickefnansiella motparter 
enligt EMIR och som bara använder valutaterminer för att risksäkra betalningar för varor, tjänster eller 
direktinvesteringar med fysisk avräkning. Om du använder valutaundantaget begränsar du din valuta
handel till att omfatta endast valutaterminer, och eventuella justeringar (”roll” eller ”early take up”) på 
de valutaterminerna. 

Om det ovanstående (valutaterminer för att risksäkra betalningar för varor, tjänster eller direkt-
investeringar med fysisk avräkning) täcker in dina framtida handelsbehov behöver du inte göra 
något. Nordea kan komma att justera de allmänna villkoren i ditt avtal med Nordea, och skicka de 
ändringarna till dig. Vidare kommer vi att ändra din handelsåtkomst till e-Markets. 

Om dina handelsbehov förändras ber vi dig informera oss direkt. 

Om du vill handla valutaterminer av andra skäl än de ovanstående, eller om du vill handla något 
annat fnansiellt instrument, måste du: 

1. Mejla till e-desk@nordea.com och informera om dina skäl att handla med valutaterminer eller 
liknande. 

2. Skafa en LEI-kod före den 3 januari 2018. 
3. Skicka din LEI-kod till Nordea. 

Nordea förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i det ovanstående i det fall lagen, 
eller den ofciella eller den egna tolkningen av lagen, ändras eller upphävs. I så fall kan resultatet 
bli att Nordea vill ha en LEI-kod av dig även om du valt att använda dig av valutaundantaget. 

Läs mer på www.nordeamarkets.com/lei-legal-entity-identifer-information/ 

Om du har frågor är du välkommen att mejla till e-desk@nordea.com 

Hälsningar 
Nordea Markets 
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