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Kund/Depåägare 
 

Namn (förnamn, efternamn) / Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer 

Nya regler på värdepappersmarknaden från och med den 3 januari 2018 
 

Från och med den 3 januari 2018 stärktes skyddet för dig som investerar i värdepapper ytterligare genom två nya regelverk, MiFID2 
och MiFIR. Regelverken syftar till att öka transparensen på finansmarknaderna och ge dig som kund ett ökat skydd. En del i detta 
skydd är att Mangold måste säkerställa att de tjänster du tar del av är passande för dig och att du tillhör målgruppen för tjänsterna. 
Som ett led i detta behöver Mangold bl.a. inhämta information om målet med din investering, din förmåga att bära förluster samt 
din riskaptit vilket görs genom frågorna nedan. 

 

Värdepapperskredit 

Erfarenhet 
• Har du tidigare erfarenhet av värdepapperskredit? 

  
• Har du utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka 

risker som är förknippade med kredit där underliggande säkerhet är värdepapper? Om inte, har du 
på annat sätt erhållit sådan erfarenhet av värdepapperskredit som gör att du förstår riskerna med 
denna tjänst?  

 
       Kunskap 

• Har en värdepapperskredit någon koppling till det existerande marknadsvärdet på din depå? 
 
 

• Skulle det kunna uppstå en situation där vi kräver att du som kredittagare sätter in ytterligare 
säkerhet i form av likvid och/eller ytterligare belåningsbara värdepapper? 

 
 

• Kommer ditt konto att belastas med en månatlig räntekostnad enligt Mangolds prislista? 
 
 

• Vid en överbelåning där du ej kan korrigera detta, har Mangold rätt att tvångssälja tillångarna för 
att täcka underskottet? 

  

 
 
 

Ja              Nej 
 
 

Ja Nej 
 
 
 
 

Ja Nej 
 
 

Ja Nej 
 
 

Ja  Nej 
 
 

Ja  Nej 

 

Förmåga att bära förluster 

o Anser du, mot bakgrund av din finansiella situation, att du skulle klara av att förlora 
hela eller delar av det kapital du investerar via Mangold, inklusive hela kreditbeloppet? 

 
  

Ja              Nej 

 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.mangold.se/
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Om du inte har svarat på någon av frågorna ovan eller svarat nej på någon fråga anser Mangold att den aktuella tjänsten inte 
passar dig. Om den finansiella tjänsten inte bedöms passa dig har du ändå alltid rätt att ansöka om denna. I denna situation 
rekommenderar Mangold dig att du konsulterar din finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger 
beslutet.  
Vill du ändå ansöka om en värdepapperskredit? 

 
Ja  
 
Nej 
 
 
Intygande och underskrift 
Jag är medveten om att de ovan lämnade uppgifterna ligger till grund för Mangolds bedömning av huruvida jag tillhör den av 
Mangold fastställda målgruppen för tjänsten. Bedömningen kan påverkas av att jag inte tillhandahåller korrekta uppgifter. 

 

Ort/ Datum Namnunderskrift (Kund/Fullmaktshavare) Namnförtydligande (Kund/Fullmaktshavare) 

 

Ifylles av Mangold 
Kunden bedöms ingå i den målgrupp som produkten riktar sig till: 

 

Ja Nej 

 

Kundansvarig: 
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