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Villkor för incitamentskunder

1. FULLMAKT FÖR ÖPPNANDE AV KUNDKONTO 
OCH CENTRALA VILLKOR FÖR KUNDKONTOT

Incitamentskunden befullmäktigar bolaget (”Bolaget”) vars inci-
tamentsprogram Incitamentskunden hör till eller där Incitament-
skunden i egenskap av styrelseledamot är berättigad till styrel-
searvode (olika incitamentsprogram och/eller styrelsearvoden, 
härefter ”Incitament”) eller EAI att öppna ett Kundkonto.  Kund-
kontot öppnas i Incentive-systemet enligt de uppgifter som Bola-
get och Incitamentskunden lämnat.  

Evli har rätt att omedelbart avsluta Kundkontot utan uppsägnings-
tid om det enligt EAI:s eller Evlis bedömning inte behövs för att 
administrera ifrågavarande Incitament. Kontot kan avslutas på 
ovan nämnda sätt till exempel ifall ifrågavarande Incitament upp-
hör eller Incitamentskundens anställnings- eller tjänsteförhållande 
med eller styrelseuppdrag i ifrågavarande Bolag upphör. Inget se-
parat meddelande skickas till Incitamentskunden om att Kundkon-
tot har avslutats.

Om Incitamentskundens anställnings- eller tjänsteförhållande 
med eller styrelseuppdrag i Bolaget upphör, förbinder sig Incita-
mentskunden att realisera och/eller ta ut alla medel från Kundkon-
tot, varefter Kundkontot avslutas omedelbart. Om en Incitament-
skund trots uppmaningar inom tre (3) månader från det datum då 
anställnings- eller tjänsteförhållandet med eller styrelseuppdra-
get i Bolaget har upphört inte har realiserat och/eller överfört till-
gångarna på Kundkontot har Evli rätt att sälja alla aktier, optioner, 
övriga värdepapper och finansiella instrument (”Värdepapper”) 
på Kundkontot och överföra medlen och Kundens eventuella övri-
ga penningmedel till ett konto som Incitamentskunden meddelat 
Evli.

Kundkontot är endast avsett för administration av Bolagets Incita-
ment, och det får inte användas för några andra syften än vad som 
föreskrivs i dessa villkor.

Incitamentskunden är skyldig att utan oskäligt dröjsmål underrät-
ta EAI eller Evli om förändringar i kontaktuppgifter, hemvist, be-
skattningsställning eller övriga kunduppgifter som kan inverka på 
administrationen av Incitamentet. Utöver detta är Incitamentskun-
dens Bolag vid behov berättigat att underrätta EAI om Incitament-
skundens uppdaterade information, exempelvis uppgifter om ett 
nytt bankkonto till vilket medel från Evli eventuellt ska överföras.

2. FULLMAKT FÖR KUNDKONTOT

Incitamentskunden befullmäktigar Evli att använda Kundkontot 
för alla transaktioner relaterade till förvaltningen av ifrågavarande 
Incitament och att enligt Evlis gällande prislista kreditera och de-
bitera Kundkontot med alla köpesummor, teckningar, avgifter och 
arvoden som Bolaget enligt Incitamentets villkor inte ansvarar för. 

Incitamentskunden befullmäktigar Evli att registrera och/eller 
överföra Värdepapper på Kundkontot. Incitamentskunden är 
medveten om att Incitamentet kan ha begränsningar avseende 
Värdepapper som framgår av villkoren eller andra anvisningar för 
ifrågavarande Incitament. Incitamentskunden ger sitt samtycke 
till att Bolaget kan ansöka om överlåtelsebegränsning eller vilken 
som helst annan registrering för Värdepappren enligt villkoren 
för ifrågavarande Incitament. Rättsinnehavaren för överlåtelsebe-
gränsningen är Bolaget eller en annan part som fastställts i Incita-
mentet.

3. FULLMAKT FÖR UPPDRAG

Incitamentskunden befullmäktigar Bolaget eller EAI att förvärva 
nödvändiga Värdepapper för det belopp som Bolaget eller EAI 
anger enligt villkoren för ifrågavarande Incitament.

Bolaget eller EAI har rätt att fastställa giltighetstiden, prisgränser-
na och övriga villkor för uppdrag relaterade till Incitamentet. Bola-
get eller EAI kan ge flera enskilda uppdrag. Evli kan fungera som 
motpart i transaktioner som gäller Värdepapper och uppdrag kan 
också genomföras utanför reglerade marknader eller multilaterala 
handelsplattformer.

Incitamentskunden befullmäktigar Bolaget eller EAI att fatta be-
slut om bolagshändelser relaterade till Värdepapper på Kundkon-
tot.

4. ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER

Incitamentskunden befullmäktigar Evli att överlåta uppgifter rela-
terade till Kundkontot till EAI, Bolaget eller en part som Bolaget 
förordnat, exempelvis om transaktioner, positioner och pennings-
aldon eller Incitamentskundens personuppgifter.  Incitament-
skunden är medveten om att uppgifter relaterade till Kundkontot 
förmedlas mellan EAI och Evli för att administrera Incitamentet.  

Dessa villkor tillämpas på olika incitamentsprogram som förvaltas av Evli Alexander Incentives Oy (”EAI”) och för vars kunder (”Incitament-
skunder”) vid behov ett värdeandelskonto och/eller övriga nödvändiga depåtjänster öppnas hos Evli Abp (”Evli”). Om en Incitament-
skund förvarar värdepapper relaterade till incitamentsprogrammet hos en annan kontoförvaltare ingås endast avtal om kontanthandel. 
Värdeandelskontot och/eller de övriga depåtjänsterna samt de därtill anslutna penningmedlen eller avtal om kontanthandel med Evli 
bildar Kundkontot. Utöver dessa villkor tillämpas Evlis gällande villkor för placeringstjänster, produkter och övriga tjänster samt prislistan 
på Kundkontot till tillämpliga delar. Villkoren och prislistan finns på adress www.evli.com/. Om det förekommer motstridigheter mellan 
Villkoren för Incitamentskunder och ovan nämnda kundrelationsvillkor tillämpas Villkoren för Incitamentskunder och incitamentskunder-
nas prislista. 

http://www.evli.com/asiakasinformaatio

