
VILLKOR I KORTHET FÖR HANDELN (fullständiga handelsregler finns tillgängliga på lantmannen.se) 

• Endast medlemmar i Lantmännen ek för  (”Lantmännen”) har tillträde till handeln med emissionsinsatser. 
Order som lämnas av annan person kommer inte att behandlas, såvida inte fullmakt är bifogad.   

• Samtliga sidor ska fyllas i för giltig  orderblankett. 

• Kalendermånad utgör handelsperiod, med undantag för april-maj som utgör en handelsperiod och juni-juli som utgör en handelsperiod.  
För mer info om aktuella handelsperioder se lantmannen.se eller LM2.  

• Ordermatchning sker först efter pris och därefter i turordning som order är lagd/har inkommit till SKM. 
• Medlem får endast delta med en köp- eller säljorder per handelsperiod. 

• Order tas upp till handel i den handelsperiod orderblanketten kommit SKM tillhanda.
• Likvid vid köp erlägges via medlemmens sparmedelskonto i Lantmännen. Likvid för köp ska vara tillgänglig hos Lantmännen vid handelsperiodens slut. 

Saknas medel avvisas ordern. Erforderlig likvid reserveras av Lantmännen fram tills likviddagen. Detta medför att ett belopp motsvarande ordervärdet 
reserveras på kontot och är inte är tillgängligt för uttag via LM2 eller Kassatjänst efter handelsperiodens slut och framtill likviddagen. Vid behov av extra 
insättning kontaktas Kassatjänst, telefon: 0771-111 225. E-post: medlem@lantmannen.com. 

• En köp- eller säljorder ska minst uppgå till ett nominellt belopp om 1 000 kr

• Likvid vid försäljning av emissionsinsatser sätts in på medlemmens sparmedelskonto i Lantmännen  senast 8 bankdagar efter handelsperiodens slut 
(likviddagen).  

Information avseende köpare/säljare (obligatoriskt)
Namn/Organisation/Företag 

 
 

Adressrad 
 
 

Postnummer och ort 
 
 

Datum 
 

 
Underskrift * 

 

 
Underskrift 

 
 
 
 
 
 
 
 

E-post 
 

 
Namnförtydligande

 

 Namnförtydligande

 

Var vänlig skriv tydligt 
Personnr/Organisationsnr 

 
 

Telefon dagtid (även riktnr) 
 
 

Mobil 

Order: Köp/försäljning av emissionsinsatser 
i Lantmännen 

Jag har tagit del av och godkänner de fullständiga villkoren och handelsregler för handeln med emissionsinsatser i Lantmännen. Vid köporder godkännes 

motsvarande köpeskillingen.

 

Ifylld blankett skickas till: 
Svensk Kraftmäkling AB, Sturegatan 50, 114 36 Stockholm 

Frågor besvaras av
Lantmännen Ägarrelationer, tel: 010-556 32 20, e-post: medlem@lantmannen.com

Vänd och fyll i obligatorisk PEP-blankett. Ordern ej är giltig om inte båda sidor är ifyllda.

Dagens datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

 

 
 

 

 
 
 

Välj ett av alternativen, köpa eller sälja, fyll i nominellt belopp och kurs. 

 
Köpa Sälja 
Jag vill köpa emissionsinsatser (kr): Jag vill sälja emissionsinsatser (kr): 

 

Säljkurs %: 

Högsta köpkurs alternativt lägsta säljkurs anges i hela procent i 
förhållande till det nominella beloppet som är 100 %. Ett exempel: 
Om högsta tänkbara kurs är 10 % över nominellt värde anges 110 %. 

Köpkurs %:

Makulera och ersätta order
 
 

 

Tidigare lämnad order ska makuleras och ersättas med denna order
Tidigare lämnad order ska makuleras utan att lägga ny order

Svensk Kraftmäkling AB, organisationsnummer 556518-5245, (”SKM”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med denna order eller som i övrigt registreras vid 
genomförandet av handeln med emissionsinsatser för Lantmännen. Ändamålen och syftena med behandlingen av personuppgifterna är att SKM såsom administratör av handeln med emissionsinsatserna 
(”Uppdraget”) ska kunna utföra Uppdraget, vilket innefattar, men är inte begränsat till:
att administrera köp- och säljordrar, att kontrollera befintligt innehav hos Lantmännen, registrering av förändringar i innehav hos Lantmännen, matchning av köp- och säljordrar, framtagande av meddelanden om 
genomförd handel, eventuella avräkningsnotor, genomförande av kontoöverföringar hos Lantmännen, föra statistik över slutförda transaktioner för att kunna förbättra utförandet av Uppdraget, samt andra åtgärder 
som är nödvändiga för att fullgöra Uppdraget, såsom lagring av köp- och säljordrar, avräkningsnotor med mera för att fullgöra bokföringsskyldighet och andra lagkrav. Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut 
dina personuppgifter till annan än Lantmännen  på annat sätt än vad som följer av denna personuppgiftspolicy.  Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SKM kan du 
skriftligen begära detta hos SKM på adress enligt nedan. Medlem i Lantmännen som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända sig till SKM eller Lantmännen på nedan angiven adress.

*Om handel gäller en avliden persons emissionsinsatser ska samtliga dödsbodelägare skriva under och kopia på bouppteckning bifogas, eller fullmakt från samtliga dödsbodelägare bifogas. 
*Om handel gäller en organisation/företag så ska firmatecknare skriva under och kopia på registreringsbevis bifogas.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Medlemsnummer 



PEP – Person i politiskt utsatt ställning

Kundkännedom
Enligt gällande lag är Svensk Kraftmäkling AB, liksom alla andra svenska värdepappersbolag,  skyldig att ha god kännedom om våra kunder 
och begär därför in information från er.

Vad innebär Person i en politiskt utsatt ställning (PEP, Politically Exposed Person)?
Med PEP avses person som till exempel har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat, statlig eller mellanstatligt organ eller bolag.

Exempel på personer i politiskt utsatt ställning är: statschef, regeringschef, minister, parlamentsledamot/riksdagsledamot, domare i 
högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten, ledamot i centralbanks styrande organ, ledningsfunktion i internationell orga-
nisation, person som ingår i statsägt bolags förvaltning-, lednings- eller kontrollorgan, ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare  
i försvarsmakten med mera.

1. Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

 Ja        Nej, om nej fortsätt med fråga 3

2. Ange den funktion du har/haft enligt följande alternativ:
 Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller biträdande) 
 Parlamentsledamot/Riksdagsledamot
 Domare i högsta domstolen eller motsvarande
 Person som ingår i statsägt bolags förvaltnings-, ledning eller kontrollorgan
 Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare i försvarsmakten
 Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten 
 Ledamot i centralbanks styrande organ 
 Ledningsfunktion i internationell organisation 
 Annan offentlig ställning

 Din titel:.........................................................................  Land/Organisation: .............................................................

3. Är du närstående, känd medarbetare eller har en nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
 Ja       Nej, om nej fortsätt till punkt 5

    Ange relation enligt följande alternativ:
 Make/maka, sambo, registrerad partner  Barn  Förälder
 Barns make/maka, sambo, registrerad partner Känd medarbetare 
 Annan nära förbindelse:............................................................................................................................ . ..............................

4. Ange personens funktion och namn enligt följande
 Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller biträdande) 
 Parlamentsledamot/Riksdagsledamot
 Domare i högsta domstolen eller motsvarande
 Person som ingår i statsägt bolags förvaltnings-, ledning eller kontrollorgan
 Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare i försvarsmakten
 Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten 
 Ledamot i centralbanks styrande organ 
 Ledningsfunktion i internationell organisation 
 Annan offentlig funktion/ställning

 Namn:............................................................................  Personnummer: ..................................................................  
Titel: ..............................................................................  Land/Organisation: .............................................................

 5. Underskrift

Make/maka, sambo, registrerad partner Barn Förälder 
Barns make/maka, sambo, registrerad partner Känd medarbetare 

 
 

 

Med PEP avses person som till exempel har eller har haft viktig offentlig funktion i en 
stat, statlig eller mellanstatlig organ eller bolag. 

Ja Nej, om nej fortsätt med fråga 3 
  

 

Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller biträdande) 
Parlamentsledamot/Riksdagsledamot 
Domare i högsta domstolen eller motsvarande 
Person som ingår i statsägt bolags förvaltning-, lednings eller kontrollorgan 
Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög o cerare i försvarsmakten 
Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten 
Ledamot i centralbanks styrande organ 
Ledningsfunktion i internationell organisation 
Annan offentlig ställning 

 

Din titel:......................................................................... Land/Organisation: ............................................................. 
 
 

 

Ja Nej, om nej fortsätt till punkt 5 
  Ange relation enligt följande alternativ: 

 
 
 

Annan nära förbindelse:............................................................................................................................ . .............................. 
 
 

 Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller biträdande) 
Parlamentsledamot/Riksdagsledamot 
Domare i högsta domstolen eller motsvarande 
Person som ingår i statsägt bolags förvaltning-, lednings eller kontrollorgan 
Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög o cerare i försvarsmakten 
Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten 
Ledamot i centralbanks styrande organ 
Ledningsfunktion i internationell organisation 
Annan offentlig funktion/ställning 

 

Namn:............................................................................ Personnummer: .................................................................. 
 

Titel: .............................................................................. Land/Organisation: ............................................................. 
 

 Ort och datum 

 
 

Underskrift 

 

 

PEP – person i politiskt utsatt ställning

1. Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

 2. Ange den funktion du har/haft enligt följande alternativ:

 3. Är du närstående, känd medarbetare eller har en nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

4. Ange personens funktion och namn enligt följande

5. Underskrift

Namnförtydligande

Telefon dagtid (även riktnr)

Mobil

Personnummer

Kundkännedom
Enligt gällande lag är Svensk Kraftmäkling AB, liksom alla andra svenska värdepappersbolag, skyldig att ha god kännedom om 
våra kunder och begär därför in information från er.
Vad innebär Person i en politiskt utsatt ställning (PEP, Politically Exposed Person)?
Med PEP avses person som till exempel har eller har haft viktig o�entlig funktion i en stat, statlig eller mellanstatligt organ eller 
bolag.
Exempel på personer i politiskt utsatt ställning är: statschef, regeringschef, minister, parlamentsledamot/riksdagsledamot, 
domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten, ledamot i centralbanks styrande organ, ledningsfunk-
tion i internationell organisation, person som ingår i statsägt bolags förvaltning-, lednings- eller kontrollorgan, ambassadör, 
diplomatiskt sändebud, hög o�cerare i försvarsmakten med mera.
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