Regler for børshandelsadgang
Regler for børshandelsadgang
Når du har accepteret „Regler for børshandelsadgang“ kan
du via Sydbanks eBanking afgive ordrer direkte på følgen
de markedspladser: Danske aktier og investeringsbeviser
på NASDAQ OMX København og aktier på NASDAQ OMX
Stockholm. Du (og evt. fuldmagtsgiver) har derfor ansvaret
for resultatet af dine dispositioner og ansvaret for at over
våge afgivne børsordrer.

eBanking, hvor det fortsat er din afgivne kurs, der vises.
Du kan se aktuelle ticksizes i Markedsmodellen for NASDAQ
OMX Nordic på nasdaqomxnordic.com – søg med „market
model“ eller „tick size“.

Når du indgår børshandler, lægges dine ordrer direkte ud
på markedspladsen i Sydbanks navn. For handel på mar
kedspladsen gælder forskellige handelsregler, som du er
forpligtet til at overholde. Reglerne er beskrevet nedenfor.

Særlige ordretyper
På NASDAQ OMX kan du afgive børsordrer med betingel
ser. Disse handelstyper henvender sig primært til investo
rer med indsigt i børshandel. Der er tale om følgende han
delstyper:
• alt eller intet (Fill-or-Kill). Med denne handelstype er be
tingelsen for at der kan handles, at hele ordren kan gen
nemføres i samme øjeblik ordren lægges på markeds
pladsen. Hvis hele ordren ikke kan gennemføres, slettes
ordren uden afregning.
• mest muligt (Fill-and-Kill). Med denne ordretype er be
tingelsen, at hele eller dele af ordren skal gennemføres i
samme øjeblik ordren lægges på markedspladsen. Den
eventuelle del af ordren, der ikke kan gennemføres med
det samme, vil blive slettet. Til denne ordretype kan der
knyttes en mindstemængde, det vil sige at man skal
kunne handle mindst denne mængde, før der udføres
noget.

Vi gør dig især opmærksom på, at der gælder særlige
regler for adgangen til børshandel, der bl.a. omfatter be
stemmelser om annullering af handler, fjernelse af afgivne
ordrer, ordrer der afviger meget fra det aktuelle markeds
niveau og forbud mod kursmanipulation.
Ønsker du at opsige din børshandelsadgang, kan det ude
lukkende ske, hvis der ikke findes afgivne aktive ordrer.
Opsiger Sydbank din børshandelsadgang, slettes de afgiv
ne aktive ordrer.
Du har mulighed for at abonnere på at få vist realtids
kurser, der viser bud/udbud uden forsinkelse. Se vinduet
„Administration“ i Sydbanks NetBank/Online Banking.
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Afgivelse af ordre
Børsordrer, som du afgiver i markedspladsens åbningstid
(se nedenfor), formidles automatisk videre til markeds
pladsen. Ordrer, som du afgiver uden for markedspladser
nes åbningstid, vil blive lagt på markedspladsen, når den
åbner.

Når du afgiver børsordrer, tager du stilling til, hvor mange
dage ordren skal gælde. Ordrer kan maksimalt gælde i 20
handelsdage.

De særlige ordretyper kan udelukkende anvendes i mar
kedspladsernes åbningstid for kontinuerlig handel, se
nedenstående information om tidspunkter.

På NASDAQ OMX er der mulighed for, at ordren kan sendes
(routes) videre til andre markedspladser, hvis det kan med
føre en bedre kurs for dig. Du vil derfor kunne opleve, at
markedspladsen (fremhævet på notaen) er en anden end
NASDAQ OMX. Sydbank forbeholder sig ret til at beslutte,
om vi vil anvende denne mulighed i dette tilfælde.

Matchning – kontinuerlig handel
1. Markedspladsernes handelssystemer styrer blandt andet
matchningen af ordrer på børsen. Når en købsordre har
mindst samme kurs som en salgsordre, handles der. Hvis
der er flere ordrer på samme aktie til samme limiterings
kurs, handles ordrerne i den tidsmæssige rækkefølge, de
er lagt på markedspladsen. Sydbank kan have ordrer i
markedet i samme værdipapir, du afgiver ordrer på og
kan derfor blive modpart i din børsordre. Er det tilfældet,
fremgår det af fondsnotaen.

Alle børsordrer skal forsynes med en limiteringskurs. For
din limitkurs gælder markedspladsernes kursspringstabel
ler, som er regler for, hvilke kurser man kan bruge i marke
det. Hvis kursspringet (ticksize) på en aktie eksempelvis er
10 ører, kan markedspladsens system ikke lægge en ordre
ind med decimal 0,05 i kursen, og vil derfor automatisk
rette din ordre til nærmeste ticksize til din fordel. Denne
tilpasning vil ikke afspejle sig i din ordrestatus i Sydbanks

Selvom der sker matchning til samme limiteringskurs, som
den du har angivet, betyder det ikke, at din ordre matches.
Det kan være tilfældet, hvis en anden ordre med samme
limiteringskurs enten er lagt på markedspladsen før din,
eller handles med samme værdipapirhandler som modpart.
Der er en automatisk matchning før tidsmæssig prioritet,
hvis værdipapirhandleren på købs- og salgssiden er den
samme.

Åbnings- og lukkeauktioner
På NASDAQ OMX er der åbent for afgivelse af ordrer i et
tidsrum før en auktionsbaseret dannelse af åbningskursen.
Åbningskursen er den kurs, der matcher flest ordrer. Ordrer
fra åbningsauktionen, der ikke matches, lægges automa
tisk over til kontinuerlig handel.
På samme måde slutter handelsdagen med en lukkeauk
tion, hvor den kontinuerlige handel stopper, og de aktive
ordrer fortsætter over i en lukkeauktion, der skal fastlægge
lukkekursen, hvor der matches flest ordrer. I perioden mel
lem lukningen af den kontinuerlige handel og auktionens
gennemførelse kan der afgives nye ordrer, som medtages i
lukkekursauktionen.
Se nedenstående åbnings- og auktionstider på NASDAQ
OMX København og Stockholm.
Delafregninger
Børsordrer kan handles helt eller delvist. Du kan derfor
opleve, at én børsordre resulterer i flere handler (delaf
regninger). Du kan se den resterende mængde på de ikke
handlede børsordrer i Sydbanks eBanking.
Ændring af børsordre
Du kan ændre ordremængde, limiteringskurs og udløbs
dato på en børsordre. Men du kan ikke ændre ordremæng
den, hvis der har været en delafregning. Er det tilfældet,
må du slette restordren og oprette en ny ordre. Du kan
sende en anmodning om ændring af børsordrer uden for
markedspladsens åbningstid, og den vil blive udført, når
handelssystemet åbner.
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Sletning af børsordre
Du kan slette en afgivet børsordre, hvis ordren ikke er
handlet på markedspladsen. Anmodning om sletning vil
blive sendt til markedspladsen, hvor det kontrolleres om
ordren er handlet (evt. delvist) eller ej. Hvis den ikke er
handlet, vil den blive slettet og status på ordren ændres
til „Slettet“. Du kan sende en anmodning om sletning af
børsordrer uden for markedspladsens åbningstid, og den
vil blive udført, når handelssystemet åbner.
Ordrestatus
Du kan følge status på dine ordrer i Sydbanks eBanking.
Suspension
Markedspladsen kan suspendere handelen med en aktie,
hvis man mener, at det ikke er forsvarligt, at aktien fortsat
er i aktiv kursdannelse. Det kan fx ske, hvis selskabet har
økonomiske problemer, kommer i betalingsstandsning,
eller hvis der er tale om større begivenheder som fusions-/
opkøbsforhandlinger eller frasalg af virksomheden. 		

Suspensionen kan vare kort eller lang tid. En suspenderet
aktie kan ikke handles på markedspladsen og der kan ikke
afgives nye børsordrer. De ordrer, der ligger på handels
pladsen når aktien suspenderes, fjernes derfra.
Det er dit ansvar at holde øje med dine børsordrer, fx om
disse fjernes i forbindelse med suspension (status: „ordre
slettet“). Du kan i detaljerne for den slettede ordre se, hvis
sletningen er sket pga. suspension. Sydbank lægger ikke
fjernede ordrer tilbage på markedspladsen, når suspensio
nen ophæves, fordi vilkårene for kursdannelsen kan være
ændret betydeligt. Du må derfor selv afgøre, om du vil
lægge ordren på markedspladsen igen.
Åbningstider NASDAQ OMX København
Åben for afgivelse af ordrer
08.45 -> 09.00
Åbningsauktion/-kurs		
09.00
Kontinuerlig handel		
09.00 - 16.55
Lukkekursauktion		
16.55 - 17.00
Åbningskurs investeringsbeviser 09.45
Åbningstider NASDAQ OMX Stockholm
Åben for afgivelse af ordrer
08.45 -> 09.00
Åbningsauktion/-kurs		
09.00
Kontinuerlig handel		
09.00 - 17.25
Lukkekursauktion		
17.25 - 17.30
Hjemmeside: nasdaqomxnordic.com
Forbud mod kursmanipulation
Det er ifølge lov om værdipapirhandel ikke tilladt at mani
pulere med kursen på værdipapirer. Kursmanipulation er
handlinger, der kan påvirke kursen på et værdipapir i en
retning, der afviger fra værdipapirets værdi i markedet.
Et eksempel på kursmanipulation er, hvis der på en mar
kedsplads lægges en ordre, der giver et urigtigt eller vild
ledende signal om kursen, for at påvirke kursen på et
værdipapir og derefter handle modsatrettet i det samme
værdipapir i Sydbanks strakshandelssystem. Det er ved
flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd
udgør kursmanipulation. Kursmanipulation kan straffes
med bøde eller fængsel.
Lukning af adgang til børshandel
Sydbank kan uden varsel lukke for børshandelsadgangen.
Det kan ske, hvis du ikke overholder reglerne for adgang
til børshandel, eller hvis Sydbank mener, at der foreligger
andre vægtige grunde herfor. Lukningen kan være midler
tidig eller permanent. Ved permanent lukning fjernes de
afgivne ordrer.

