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IG Markets Limited bedriver verksamhet under namnet IG. IG Markets är auktoriserat och under tillsyn av 
brittiska Financial Conduct Authority (registreringsnummer 195355). IG Markets Limited svenska filial är 

registrerad hos Finansinspektionen.

Du överväger att handla med IG Markets Limited (‘vi’, ‘vår’, ‘oss’) i Contracts for Difference (‘CFDs’). CFDs är högriskinvesteringar som är olämpliga för stora delar  
av allmänheten. 

Den här förklaringen ger information om de risker som CFDs innebär, men kan inte omfatta alla risker eller om hur sådana risker sammanhänger med dina personliga 
omständigheter. Om du är tveksam bör du söka professionell rådgivning. Det är viktigt att du verkligen förstår vilka riskerna är innan du fattar ett beslut om att inleda ett 
handelssamarbete med oss.

Om du väljer att inleda ett handelssamarbete med oss är det viktigt att du förblir medveten om riskerna med detta, att du har tillräckliga finansiella resurser för att klara 
sådana risker och att du noga övervakar dina positioner.

HävStåNGSeFFeKt

Innan du öppnar en CFD-position med oss kommer vi vanligen att kräva att du 
deponerar pengar hos oss som säkerhet. Säkerhetskravet är vanligen en relativt 
måttlig andel av det totala kontraktsvärdet, t.ex. 10 % av kontraktsvärdet. Detta 
betyder att du kommer att handla med ‘hävstångseffekt’ vilket kan ge positiva eller 
negativa effekter. En liten prisrörelse till din fördel kan ge en hög avkastning på det 
säkerhetskrav som deponerats för handel, men en liten prisrörelse till din nackdel 
kan medföra betydande förluster. 

När du har öppen position måste du alltid säkerställa att ditt kontosaldo, med 
hänsyn till alla löpande vinster och förluster, motsvarar minst den totala säkerhet 
vi kräver att du har deponerat hos oss. Om våra priser rör sig till din nackdel kan 
du med kort varsel behöva tillhandahålla en betydande ytterligare säkerhet för att 
upprätthålla dina öppna positioner. Om du inte gör detta har vi rätt att stänga en, 
flera eller alla dina positioner. Du ansvarar för eventuella uppkomna förluster. 

Du bör även vara medveten om att vi enligt vårt kundavtal har rätt att med kort 
varsel öka säkerhetskraven. I så fall kan vi kräva att du deponerar ytterligare medel 
på kontot för att täcka det ökade säkerhetskravet. Om du inte gör detta har vi rätt 
att stänga en, flera eller alla dina positioner.

Om du inte har vidtagit åtgärder för att sätta en absolut gräns på dina förluster 
(t.ex. genom att ingå en transaktion med riskbegränsning) kan ofördelaktiga 
marknadsrörelser medföra att du förlorar hela säkerheten och mer än så, så att du 
blir skyldig oss pengar. Vi erbjuder ett sortiment av riskhanteringsverktyg för att 
hjälpa dig hantera denna risk. 

BeHov Att ÖveRvAKA poSItIoNeR

På grund av hävstångseffekten och därmed den hastighet med vilken vinster eller 
förluster kan uppkomma är det viktigt att du noga övervakar dina positioner. Det är 
ditt ansvar att övervaka dina positioner och medan du har öppna positioner måste 
du alltid ha förutsättningar att göra detta. 

CFDS äR otC-DeRIvAt

Vår handel med CFDs görs inte på någon börs. Priser och andra villkor fastställs 
av oss, med hänsyn till våra skyldigheter att tillhandahålla bästa möjliga utförande 
(s.k. ‘best execution’), att agera rimligt och enligt vårt kundavtal samt enligt vår 
orderutförandepolicy. Varje CFD-position som du öppnar genom vår handelstjänst 
(inklusive då du har öppnat din CFD-position via vår DMA-applikation) medför att 
du ingår ett kontrakt med oss. Dessa kontrakt kan endast stängas med oss och kan 
inte överföras till någon annan person.

Detta innebär att du kan komma att exponeras mot risken för vår bristande 
uppfyllelse. För denna osannolika händelse, är vi medlemmar av Financial Services 
Compensation Scheme som, vid bevisade och berättigade krav, ger ett skydd 
på 100 % av de första 30 000 GBP och 90 % av de följande 20 000 GBP, med ett 
maxbelopp på 48 000 GBP, vilket den 1 januari 2010 stiger till att omfatta de första 
50 000 GBP i varje krav.

INGA RättIGHeteR tILL Det uNDeRLIGGANDe

Vår handel med CFDs ger ingen rätt till de underliggande instrumenten, eller när 
det gäller CFDs med referenser till aktier, till någon rösträtt. 

INGeN RåDGIvNING

Om detta inte skriftligen har avtalats separat ger vi ingen placeringsrådgivning 
rörande investeringar eller möjliga investeringstransaktioner. Vi har tillstånd att ge 
faktisk marknadsinformation om transaktionsprocedurer, potentiella risker med 
detta, och om hur dessa risker kan minimeras, men det är du som fattar alla beslut. 

LämpLIGHet

Innan vi öppnar ett konto åt dig måste vi bedöma huruvida det är lämpligt för dig 
och varna dig om det, baserat på den information du ger oss, inte är lämpligt. Det 
är du som avgör om du vill öppna ett konto och om du förstår riskerna med detta. 

Vi kan även be dig om information om dina finansiella tillgångar och inkomster. 
Vi bevakar inte på dina vägnar om den summa pengar du har skickat till oss eller 
dina vinster eller förluster överensstämmer med den informationen. Det är du som 
avgör om dina finansiella resurser är tillräckliga och vilken risk du är beredd att ta. 

mARKNADSSoRtImeNt

Vi erbjuder CFDs på ett stort sortiment av underliggande marknader och 
instrument. Våra priser härleds från de underliggande marknaderna men 
specifikationen av våra CFDs kan variera betydligt jämfört med den som gäller för 
den faktiska underliggande marknaden eller instrumentet. Fullständig information 
om våra CFDs finns i kontraktsinformationen, inklusive: kontraktsstorlek, våra 
säkerhetskrav, kontraktsavslut, valutauppgifter.

KuRSRÖReLSeR på DeN uNDeRLIGGANDe mARKNADeN

CFDs är finansiella instrument som gör att du kan spekulera i prisrörelser på 
underliggande marknader. Även om det är vi som fastställer de priser som 
gäller när du handlar med CFDs är våra priser härledda från den underliggande 
marknaden. Det är därför viktigt att du förstår de risker som finns med att handla 
på den relevanta underliggande marknaden, eftersom prisrörelser på den 
underliggande marknaden kommer att påverka din handels lönsamhet. Bland 
dessa risker finns:

valuta: om du handlar på en annan marknad som använder en annan valuta än din 
basvaluta kommer valutakursrörelser att påverka dina vinster och förluster;

volatilitet: prisrörelser på den underliggande marknaden kan vara volatila och 
oförutsägbara. Detta har en direkt inverkan på dina vinster och förluster. 
Kunskap om volatiliteten på en underliggande marknad hjälper dig att avgöra 
var eventuella stopp bör placeras. 

gapping: ‘gapping’ är en plötslig prisförändring på en underliggande marknad 
från en nivå till en annan. Olika faktorer kan leda till gapping (t.ex. ekonomiska 
händelser eller marknadstillkännagivanden) och gapping kan inträffa både när 
den underliggande marknaden är öppen och när den är stängd. När dessa 
faktorer inträffar medan den underliggande marknaden är stängd kan priset på 
den underliggande marknaden när den öppnar igen (och därmed vårt härledda 
pris) avvika betydligt från stängningspriset utan att du haft möjlighet att stänga 
din position däremellan. ‘Gapping’ kan resultera i en betydande förlust (eller 
vinst). Ett icke-garanterat stopp skyddar inte mot den här risken medan ett 
garanterat stopp ger dig skydd mot marknadsgappingen.

marknadslikviditet: När vi sätter våra priser, spreadar och de storlekar vi 
handlar med tar vi hänsyn till marknaden eller marknaderna för de relevanta 
underliggande instrumenten. Marknadsvillkoren kan ändras kraftigt på en 
mycket kort tidsperiod, så att vi om du vill avsluta ett kontrakt kanske inte kan 
göra detta på samma villkor som när du inledde det. 

KoStNADeR oCH AvGIFteR

Du kommer att informeras om våra kostnader och avgifter eller delges dem på vår 
webbplats. Du bör vara medveten om alla kostnader och avgifter som gäller för dig 
eftersom sådana kostnader och avgifter påverkar lönsamheten. 
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ICKe-GARANteRADe Stopp

När ett icke-garanterat stopp aktiveras utfärdar du en order om att din position ska 
stängas. Stängning sker därför inte omedelbart när stoppet aktiveras. Vi strävar 
efter att hantera sådana order korrekt och snabbt, men den tid som krävs för att 
uppfylla ordern och den nivå vid vilken den uppfylls beror på den underliggande 
marknaden. På snabbrörliga marknader kan det hända att ett pris för din ordernivå 
inte finns tillgängligt, eller marknaden kan snabbt och signifikant röra sig från 
stoppnivån innan vi uppfyller ordern. 

FÖRetAGSåtGäRDeR

Vi avser inte att göra förtjänst från våra klienter på utfallet av företagsåtgärder så 
som nyemissioner, övertaganden och sammanslagningar, aktiespridningar eller 
konsolideringar och offentliga uppköpserbjudanden. Vårt syfte är att avspegla den 
behandling vi får, eller skulle få, om vi hedgade vår exponering mot dig på den 
underliggande marknaden. Men: 

•  den behandling du får kan komma att vara mindre gynnsam än om du hade ägt 
det underliggande instrumentet; 

•  vi kan komma att be dig att bestämma hur du vill förhålla dig till en 
företagsåtgärd tidigare än om du hade ägt det underliggande instrumentet; 

•  de optioner som vi gör tillgängliga för dig kan komma att vara mer restriktiva 
och mindre fördelaktiga än om du hade ägt det underliggande instrumentet; 
och/eller

•  då du har ett stopp bifogat till din öppna position på aktie-CFDs så kommer 
den behandling som du får från oss alltid att syfta till att bibehålla den finansiella 
motsvarigheten av de rättig- och skyldigheter som gällde för din CFD-position 
hos oss precis innan företagsåtgärden skedde 

BLANKA eNSKILDA AKtIeR

Att blanka, eller gå kort i, enskilda aktier innebär ytterligare risker som inte gäller 
för kunder som tar långa positioner i enskilda aktier. Dessa risker inkluderar men är 
inte begränsade till:

•  tvingande återköp p.g.a. förändring av lagstiftning eller villkor för aktielån;

•  införande av, och höjning av, aktielåneavgifter under positionens livstid; och

•  skyldigheten att ta motsatt sida vid köptillfällen (t.ex. nyemissioner) som erbjuds 
kunder som håller långa positioner i samma aktie. Detta kan resultera i en 
skyldighet att blanka ytterligare till ogynnsamma marknadskurser

Därutöver bör du vara medveten om att företagsåtgärder som påverkar blankares 
skyldigheter ofta kan kungöras med kort varsel vilket inte ger tillfälle, eller något 
valmöjlighet, att stänga positioner och undvika deltagande.

eLeKtRoNISK KommuNIKAtIoN

Vi ger dig möjlighet att handla och kommunicera med oss på elektronisk väg, 
t.ex. via vår handelsapplikation IG Trader och e-post. Även om elektronisk 
kommunikation ofta är ett tillförlitligt sätt att kommunicera är ingen elektronisk 
kommunikation helt tillförlitlig eller alltid tillgänglig. Om du väljer att handla 
med oss via elektronisk kommunikation bör du vara medveten om att elektronisk 
kommunikation kan fallera, försenas, vara osäker och/eller inte nå fram till  
avsedd destination.

IG mARKetS LImIteD Stureplan 2, 114 35 Stockholm 
t 08-505 15 000 F 08-505 15 001 e kundservice@ig.com W IG.com

http://www.ig.com
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