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VILLKOR FÖR INCITAMENTSKUNDER 

 
 
 
 
Dessa villkor tillämpas på olika incitamentsprogram som förvaltas av Evli Awards Management Oy 
(”EAM”) och för vars kunder (”Incitamentskunder”) ett värdeandelskonto och/eller övriga nödvändiga 
depåtjänster samt ett relaterat penningkonto öppnas vid behov i Evli Bank Abp (”Evli”). Om en 
incitamentskund förvarar värdepapper relaterade till incitamentsprogrammet hos en annan 
kontoförvaltare ingås endast avtal om kontanthandel. Värdeandelskontot och/eller de övriga 
depåtjänsterna samt penningkontot eller avtal om kontanthandel med Evli bildar Kundkontot. Utöver 
dessa villkor tillämpas Evlis gällande kundrelationsvillkor på Kundkontot till tillämpliga delar. Villkoren 
finns på www.evli.com/kundinformation. Om det förekommer motstridigheter mellan Villkoren för 
Incitamentskunder och ovan nämnda kundrelationsvillkor tillämpas Villkoren för Incitamentskunder.  
  

1. Fullmakt för öppnande av Kundkonto och centrala villkor för 
Kundkontot  

 
Incitamentskunden befullmäktigar arbetsgivarföretaget eller EAM att öppna Kundkonto som behövs för 
anslutning till arbetsgivarföretagets incitamentsprogram.  
 
Kundkontot öppnas i Incentive-systemet enligt de uppgifter som arbetsgivarföretaget och 
Incitamentskunden lämnat.  
 
Ränta betalas inte på penningkontot som öppnas åt Incitamentskunden. Evli har rätt att omedelbart 
avsluta Kundkontot utan uppsägningstid om det enligt EAM:s eller Evlis bedömning inte behövs för att 
administrera ifrågavarande incitamentsprogram. Kontot kan avslutas på ovan nämnda sätt när 
ifrågavarande incitamentsprogram upphör eller Incitamentskundens anställningsförhållande med 
ifrågavarande arbetsgivarföretag slutar. Inget separat meddelande skickas till Incitamentskunden om 
att Kundkontot har avslutats.  
 
Om Incitamentskundens anställningsförhållande med arbetsgivarföretaget slutar förbinder sig 
Incitamentskunden att realisera och/eller ta ut alla medel från Kundkontot, och Kundkontot avslutas 
omedelbart. Om en Incitamentskund trots uppmaningar inte inom tre månader från uppsägningen av 
anställningsförhållandet har realiserat och/eller överfört tillgångarna på Kundkontot har Evli rätt att sälja 
alla värdepapper på Kundkontot och överföra tillgångarna till ett konto som Incitamentskunden 
meddelat.  
 
Kundkontot är endast avsett för administration av arbetsgivarföretagets incitamentsprogram, och det 
får inte användas för några andra syften än vad som föreskrivs i dessa villkor.  
 
Incitamentskunden är skyldig att utan oskäligt dröjsmål underrätta EAM eller Evli om förändringar i 
kontaktuppgifter, hemvist, beskattningsställning eller övriga kunduppgifter som kan inverka på 
användningen av produkterna och tjänsterna. Utöver detta är Incitamentskundens arbetsgivarföretag 
vid behov berättigat att underrätta EAM om Incitamentskundens uppdaterade information, så som 
uppgiften om ett nytt kontonummer till vilket en eventuell överföring av medel från Evli skall göras.  
 

2. Fullmakt för Kundkontot 
 
 Incitamentskunden befullmäktigar Evli att använda Kundkontot för alla transaktioner relaterade till 
ifrågavarande incitamentsprogram och att enligt Evlis gällande prislista kreditera och debitera 
Kundkontot med alla köpesummor, teckningar, avgifter och arvoden som arbetsgivarföretaget inte 
ansvarar för.  
 
Incitamentskunden befullmäktigar Evli att registrera/överföra arbetsgivarföretagets aktier eller optioner 
(”Värdepapper”) på Kundkontot. Incitamentskunden är medveten om att incitamentsprogrammet kan 
ha begränsningar avseende Värdepapper som framgår av villkoren för ifrågavarande 
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incitamentsprogram.  Incitamentskunden ger sitt samtycke till att arbetsgivarföretaget kan ansöka om 
överlåtelsebegränsning eller vilken som helst annan registrering för Värdepappren enligt villkoren för 
ifrågavarande incitamentsprogram. Rättsinnehavaren för överlåtelsebegränsningen är ett 
arbetsgivarbolag eller en annan part som fastställts i incitamentsprogrammet.  
 

3. Fullmakt för uppdrag  
 
Incitamentskunden befullmäktigar arbetsgivarföretaget eller EAM att förvärva Värdepapper i 
arbetsgivarföretaget för det belopp som arbetsgivarföretaget eller EAM anger enligt villkoren för 
ifrågavarande incitamentsprogram.  
 
Arbetsgivarföretaget eller EAM har rätt att fastställa giltighetstiden, prisgränserna och övriga villkor för 
gemensamma uppdrag relaterade till ifrågavarande incitamentsprogram. Arbetsgivarföretaget eller 
EAM 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 
handelsplatser som så kallade OTC-transaktioner. Incitamentskunden befullmäktigar 
arbetsgivarföretaget eller EAM att fatta beslut om bolagshändelser relaterade till Värdepapper på 
Kundkontot.  
 

4. Överlåtelse av uppgifter  
 
Incitamentskunden befullmäktigar Evli att överlåta uppgifter relaterade till Kundkontot till EAM, 
arbetsgivarföretaget eller en part som arbetsgivarföretaget förordnat, till exempel om transaktioner, 
positioner och penningsaldon.  
 
Incitamentskunden är medveten om att uppgifter relaterade till Kundkontot förmedlas mellan EAM och 
Evli för att administrera incitamentsprogrammet.  


