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Introduktion  
  
I YIT - Investeringstjänster ger DEGIRO information om det avtalsförhållande som DEGIRO har ingåtts med dig i 

kundavtalet och en mer detaljerad förklaring av dess tjänster och avtal. I detta referensarbete kan du också läsa 

om de allmänna och specifika risker som är förknippade med att investera i Finansiella instrument. Vi 

rekommenderar att du läser YIT - Investeringstjänster och förbereder dig väl för att investera, så att du kan göra 

detta på ett ansvarsfullt sätt.   

YIT - Investeringstjänster ingår i kundavtalet. Kunderna förväntas informeras om innehållet i detta. I informationen 

om investeringstjänster har villkor den betydelse som definieras i kundavtalet eller enligt definitionen i informationen 

om investeringstjänster.   

 

Om du har några frågor, besök våra vanliga frågor (FAQ) på hemsidan. Om du inte hittar svaret eller om du har 

några kommentarer och/eller förslag, vänligen kontakta DEGIROs servicedesk. Du hittar kontaktuppgifter och 

tillgänglighet för servicedesken på hemsidan.  

  

Dokument  
  
YIT - Investeringstjänster består av följande dokument:  

● Profiler  

● Penningmarknadsfonder 

● Investeringstjänster  

● Order och Orderutförningspolicy  

● Företagshändelser (det här dokumentet)  

● Administrativa skattehändelser 

● Prisöversikt 

● Egenskaper och risker med Financiella instrument  

● Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetVärdepapper  

● Marknadsdata 
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Företagshändelser 

1. Definitioner 

Termer i detta dokument har den betydelse som definieras i VillkorInvesteringstjänster. Dessutom gäller följande 

definitioner:  

"Berättigad position": Kundens ställning från och med Avstämningsdagen till vilken de rättigheter som flödar från 

Värdepapperen är knutna till. 

Ex-dag: det datum från och med vilket Värdepapperen handlas utan de rättigheter som kommer från 

Värdepapperen. 

Emittent: ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en tredje part som nominerats 

av ett sådant bolag. 

Avstämningsdag: det datum som emittenten har fastställt, på vilket de rättigheter som flödar från Värdepapperen, 

inklusive rätten att delta och rösta i bolagsstämma, samt aktieägarens identitet, ska fastställas, baserat på de 

avvecklade positioner som bokförts av den emitterande Värdepapperscentralen eller av en första intermediär 

genom registrering i kontobaserad form vid stängningen av handeln. 

 

2. Information om Företagshändelser  
  
2.1 Information om Företagshändelser  

DEGIRO ger tillgång till sina kunder till Finansiella instrument på många olika marknader över hela världen. 

DEGIRO överför utan dröjsmål till kunder den information som DEGIRO får från emittenter om frivilliga 

Företagshändelser som gör det möjligt för kunden att utöva rättigheter som härrör från Värdepapper som kunden 

innehar i Balansen. 

Observera att skyldigheten för DEGIRO består i att överföra den information som emittenten lämnat i förväg ”som 

den är" och DEGIRO garanterar därför inte att informationen som tillhandahålls i samband med företagetshändelser 

är fullständig och korrekt. Därför bör kunderna vara medvetna om att det fortfarande är deras eget ansvar att 

kontrollera information om Företagshändelser med avseende på de specifika Finansiella instrument de innehar. 

Den överförda informationen utgör inte investeringsråd eller en rekommendation från DEGIRO till sina kunder. 

Observera att DEGIRO kommer att informera kunder som innehar en lång position i den relevanta säkerheten på 

Ex-dag innan det Finansiella instrumentet börjar handlas under förmarknadssessionen. DEGIRO kommer inte aktivt 

att informera dig om en Företagshändelser när du har förvärvat Värdepapperen efter förmarknadssessionen på Ex-

dag eller om du vill delta med hjälp av en indirekt metod (t.ex. förvärva teckningsrätter på börsen). Om du inte har 

fått informationen från DEGIRO eftersom DEGIRO inte har fått den från emittenter eller om du vill delta i en 

Företagshändelse som använder en indirekt metod, kan du kontakta vår Corporate actiondesk på den e-postadress 

som finns tillgänglig på Webbplatsen. 

Observera att om du innehar en kort position i en Värdepapper på Avstämningsdagen, kommer DEGIRO 

automatiskt att boka relevanta rättigheter till den part som lånar ut Värdepapperet (t.ex. kontant för kontant utdelning 

eller teckningsrätter för kapitalanskaffning). 

 

2.2 Inverkan på investeringsbara Balans 

Observera att deltagande i en Företagshändelser kan påverka säkerhetsvärdet och det Investeringsbara saldot på 

din personliga sida. För aktieköpsprogram och anbud (kontanter, Värdepapper och kontanter och Värdepapper) 

kommer till exempel de Värdepapper som du registrerade för att delta i Företagshändelser att blockeras och de 

kommer inte att beaktas vid beräkningen av Säkerhetsvärdet. 

 

Observera att för att delta i en Företagshändelser ska du ha tillräckligt Investeringsbart saldo. Om du inte har ett 

tillräckligt i Investeringsbara saldo före tidsfristen för att delta i Företagshändelser kommer Instruktionerna inte att 

behandlas. 
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3. Företagshändelser   
 

Beroende på vilka Värdepapper du innehar kan de bli föremål för följande Företagshändelser: 

Kontant utdelning och ränta:  På aktier, ETF:er och obligationer kan utdelning och ränta betalas ut av emittenten 

av dessa. DEGIRO kommer att samla in dessa belopp åt dig och lägga till de mottagna beloppen i din Balans. I 

många länder undanhålls en källskatt från den inkomst som betalas ut på Värdepapper. En ytterligare förklaring 

ges i dokumentet administrativa skattehändelser i YIT - Investeringstjänster. 

 

Alternativ utdelning: Ibland erbjuder emittenten av en aktie valet mellan utdelning i form av kapital (kontant 

utdelning) eller i form av Värdepapper ("aktieutdelning"). När du bestämmer dig för att erhålla kontantutdelningen, 

eller om du inte kommunicerar din val till DEGIRO men kontant utdelning är det alternativ som emittenten 

bestämmer som standard, kommer du i allmänhet att erhålla kontantutdelningens belopp minus tillämplig källskatt 

för utdelning. Vanligtvis kommer ett skattebelopp att undanhållas vid utbetalning av utdelning i form av  kapital. 

Nettobeloppet som du får kan variera beroende på hur DEGIRO har fått och behandlat utdelningen (till exempel 

om användning av Utlåning av värdepapper har skett eller inte).  

  
 Om du, som ett undantag från ovanstående, vill få utdelning i form av Värdepapper, måste du informera DEGIRO 

före det datum och den tid som anges som tidsfrist av DEGIRO. DEGIRO kommer då att sträva efter att upphandla 

att du erhåller utdelning i form av Värdepapper. För det här alternativet tar DEGIRO ut en avgift. Du hittar beloppet 

för denna avgift i dokumentets Prisöversikt. Om aktieutdelning är det alternativ som emittenten har fastställt som 

standard och du inte kommunicerar till DEGIRO att du vill få kontantutdelning istället, kommer DEGIRO att boka 

Värdepapperen på din personliga sida. 

 

Teckningsrätter: Som aktieägare kan du erhålla teckningsrätter. Med teckningsrätter kan du teckna ytterligare 

Värdepapper till det pris som bestäms av emittenten, vilket vanligtvis är lägre än marknadspriset.  I de flesta fall 

kan du välja om du vill utnyttja teckningsrättigheterna eller sälja dem. I vilket fall som helst måste du agera och 

informera DEGIRO innan tidsfristen löper ut. Om du vill utöva dina teckningsrättigheter måste du se till att du i tid 

före tidsfristen har tillräckligt med kapital eller tillräckligt med Investeringsbart saldo om du kan använda Tjänsten 

Debetkapital.  Observera: om du inte utövar dina teckningsrätter före tidsfristen eller säljer dem innan 

handelsperioden slutar, kommer dessa att löpa ut utan värde om inte emittenten har beslutat något annat.   

 

Konvertibla obligationer: Dessa obligationer kan konverteras till aktier från första utfallsdagen till utgångsdatumet. 

Om du inte konverterar din obligation till aktier får du parivärdet på utgångsdatumet (såvida inte en kredithändelse 

har ägt rum).  

  
Börsintroduktioner: Du kan prenumerera på ett börsintroduktion fram till utgången av tidsfristen. Du kan 

prenumerera genom att ange antalet Värdepapper som du vill köpa vid emissionen. Din beställning kommer alltid 

att vara en marknadsorder. DEGIRO kontrollerar sedan om du har tillräckligt med investeringsbart saldo för det 

antal Värdepapper som du vill köpa multiplicerat med det maximala pris som anges av emittenten. Detta belopp 

kommer att blockeras i din Balans fram till den tidpunkt då det blir klart hur många Värdepapper du har tilldelats 

och till vilket pris.Observera att DEGIRO inte kan garantera deltagande i alla börsintroduktioner. 

  
Aktieköpsprogram (återköpserbjudande): Det är möjligt att registrera din önskan att sälja dina aktier under ett 

aktieköpsprogram fram till tidsfristen. Kunder kan registrera sig genom att ange antalet aktier som får säljas. En 

registrerad position kommer tillfälligt att blockeras och kan inte säljas under några omständigheter.   
 

Bolagsstämma: Du kan anmäla dig till bolagsstämma. Beroende på rösträtten för de aktier du innehar kan du ange 

hur många aktier du vill representera under stämman. Beroende på emittenten kan dessa aktier blockeras fram till 

dagen för stämman och kan därför inte säljas. Att ordna möjligheten att utfärda röster under en bolagsstämma kan 
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inte ordnas i varje jurisdiktion och är inte möjligt för varje emittent. DEGIRO ordnar möjligheten på bästa möjliga 

sätt. Vidare hänvisas till dokumentavgiftsschema för tillämpliga kostnader för kunden.   
 

Anbudsförfarande (kontant): När det finns ett kontantbud på Värdepapper som du innehar kan du registrera hela 

eller delar av dina Värdepapper för budet fram till tidsfristen. Som en följd av detta kommer dessa Värdepapper 

tillfälligt att blockeras. Även om dessa Värdepapper är blockerade är det inte möjligt att sälja dem under några 

omständigheter. Efter att budet har realisering får du det erbjudna beloppet i utbyte mot de Värdepapper som har 

köpts från dig på betalningsdagen.  

  
Anbudsförfarande (Värdepapper): När det finns ett bud i Värdepapper för Värdepapper som du innehar kan du 

välja att registrera hela eller delar av dina Värdepapper för det budet fram till tidsfristen. Som en följd av detta 

kommer dessa Värdepapper tillfälligt att blockeras. Även om dessa Värdepapper är blockerade är det inte möjligt 

att sälja Värdepapperen under några omständigheter. Efter att ha realisering av budet får du de erbjudna 

Värdepapperen i utbyte mot de Värdepapper som har köpts från dig på betalningsdagen.  

  
Anbudsförfanade (kontanter och Värdepapper): När det finns ett bud i kontanter och Värdepapper för 

Värdepapper som du innehar kan du välja att registrera hela eller delar av dina Värdepapper för det budet fram till 

tidsfristen. Som en följd av detta kommer dessa Värdepapper tillfälligt att blockeras. Medan dessa Värdepapper är 

blockerade kan du inte sälja dem på annat sätt. När du har realisering av budet får du de erbjudna kontanterna och 

Värdepapperen i utbyte mot de Värdepapper som har köpts från dig på betalningsdagen.  

  
OBSERVERA: Det är mycket viktigt att du noga övervakar leveranstiden av Finansiella instrument och/eller 

kontanter som är resultatet av en Företagshändelse. Om du inte har mottagit de Finansiella instrumenten och/eller 

kontanterna på det påstådda likviddatumet ska du kontakta DEGIRO utan onödigt dröjsmål. Om du inte gör det 

kanske det inte längre är möjligt att ta emot de Finansiella instrument du prenumererat på, och ansvarsreglerna i 

villkoren för investeringstjänster gäller. 

 

Som Execution Only kund är det ditt ansvar att i rätt tid agera på Företagshändelser relaterade till de Värdepapper 

som innehas av dig. 

  
Amerikanska Värdepapper: För Företagshändelser (särskilt fusioner och övertagningar) avseende Värdepapper 

från vilka det emitterande bolaget är inkorporerat i USA gäller komplexa finanspolitiska regler. DEGIRO kommer 

att beräkna det belopp som ska betalas till dig i samband med en sådan Företagshändelse under förutsättning att 

varken du eller din make/ maka, partner, (adopterade) barn, barnbarn, föräldrar, ett partnerskap som du är partner 

till, en egendom som du är förmånstagare till, en stiftelse för vilken du är förmånstagare eller ägare, en juridisk 

person där du äger 50 % eller mer av aktierna, eller, om kunden är en juridisk person, aktieägaren som äger 50 % 

eller mer av dina aktier, innehar någon av samma Värdepapper som Företagshändelsen avser, förutom de 

Värdepapper som du innehar med DEGIRO . Om detta antagande inte är korrekt (med hänsyn till att den som har 

möjlighet att förvärva Värdepapperen anses äga Värdepapperen) måste du informera DEGIRO om detta så snart 

som möjligt.  

  
Teckningsoptioner av amerikansk typ: Dessa teckningsoptioner kan utnyttjas när som helst. Om du inte gör 

något kommer skillnaden mellan utgångspriset och lösenpriset, om det är positivt, att krediteras din Balans vid 

utgången.   

 

Teckningsoptioner  av amerikansk typ som inlöses i aktier: Dessa teckningsoptioner kan utnyttjas när som 

helst. Om du inte har vidtagit några åtgärder upphör de att gälla utan värde vid utgångsdatumet.  

Förtida utnyttjande: Innehavare av en lång teckningsoption som önskar berättiga till utdelning (kontant eller aktie), 

du måste utnyttja en teckningsoption före kl. 17.30 C(E)ST handelsdagen före Ex-dagen.  En utnyttjande order som 
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du gör efter kl. 17.30 C(E)ST handelsdagen före Ex-dagen kommer inte att behandlas förrän nästa handelsdag 

(ex-datumet). Du får då ingen utdelning.   

 

Teckningsoptioner av europeisk typ: Dessa teckningsoptioner kan endast utnyttjas på utgångsdatumet. Om du 

inte gör något kommer skillnaden mellan utgångspriset och lösenpriset, om det är positivt, att krediteras din Balans.   

 

Teckningsoptioner i europeisk stil som inlöses i aktier: Dessa teckningsoptioner kan endast utnyttjas på 

utgångsdatumet. Om du inte har utnyttjat dina långa teckningsoptioner löper de ut utan värde.  

 

Teckningsoptioner av bermudan typ som inlöses i aktier: Dessa teckningsoptioner kan endast utnyttjas mellan 

det första utnyttjandedatumet och utgångsdatumet. Om du inte har vidtagit några åtgärder upphör de att gälla utan 

värde vid utgångsdatumet.   

 
4. Instruktioner för Företagshändelser  

  
Mejla när du måste göra ett val  

För Företagshändelser som kräver ett val från dig, kommer DEGIRO att skicka dig ett e-postmeddelande utan 

dröjsmål där vi inbjuder dig att ge oss din instruktion.  

  
Med DEGIRO kan du skicka in instruktioner för Företagshändelser på följande sätt:  

Handelsplattform (ännu inte helt tillgänglig):  

Du kan skicka in ditt föredragna val för en Företagshändelser via handelsplattformen.Om det här alternativet är 

tillgängligt får du instruktioner via e-post om hur du kan delta i Företagshändelser via handelsplattformen. I dessa 

fall är det inte möjligt att skicka in din instruktion via e-post eller telefon. 

Skicka via e-post:  

Du kan skicka in ditt föredragna val för en Företagshändelse via e-post till vår företagsdesk till den e-postadress 

som finns tillgänglig på hemsidan.  

Skicka in via telefon:  

Som ett undantag, om det inte är möjligt att i tid instruera företagdesk via e-post, kan du skicka in ditt föredragna 

val för Företagshändelser per telefon till vår servicedesk.  

  
Tidsfrist  

För vissa Företagshändelser, till exempel valfri utdelning eller registrering av dina aktier för ett förvärv, är det viktigt 

att du i rätt tid är medveten om att du måste göra ett val. Alla instruktioner för en Företagshändelser måste vara 

inkomna till DEGIRO före tidsfristens utgång. Tidsfristen är det datum och den tid som anges av DEGIRO innan du 

måste ha gjort ditt val angående Företagshändelsen. Den tidsfrist som DEGIRO anger för Företagshändelser kan 

skilja sig från det datum och den tid som anges av emittenten. DEGIRO har infört tidsfristen eftersom våra relevanta 

avdelningar måste kunna behandla dina instruktioner. I princip kan du ändra det val du gjorde för en 

Företagshändelse fram till tidsfristen. När du inte har fått en tidsfrist från DEGIRO angående en Företagshändelse, 

eller om du inte har fått informationen via DEGIRO, måste du skicka din instruktion till DEGIROs företagdesk minst 

tre handelsdagar före den tidsfrist som ges av emittenten, så att DEGIRO i rätt tid kan vidarebefordra din instruktion 

till emittenten.  Observera att i denna situation DEGIRO ordnar möjligheten på bästa möjliga sätt, eftersom DEGIRO 

är beroende av interna tidsfrister som införts av depåhållare. 

 

Oreglerade positioner  

Tänk på att du inte kan delta i en Företagshändelser med oreglerade positioner. Efter utförandet av en order tar det 

vanligtvis två dagar innan SPV har fått de Finansiella instrumenten. För mer information om detta, se artikel 13.7 i 

villkoren för investeringstjänster.  


