
 

EUROCLEAR SWEDEN AB / VPC - PO BOX 191, SE-101 23 STOCKHOLM, SWEDEN   

TEL: +46 (0)8 402 90 00 - www.euroclear.eu 

 

 
 
 
 
Bankgaranti vid anslutning av emittent till Euroclear Sweden AB 
 
När ett bolag ansökt om anslutning av aktier eller andra värdepapper till Euroclear 

Sweden AB genomförs en prövning av bolaget. Euroclear Sweden AB gör en bedömning 

baserad på bolagets årsredovisning samt hämtar information från UC AB. Beroende på 

vad prövningen ger, kan krav ställas på bankgaranti uppgående till lägst 50.000 kronor. 

Garantin ska kunna tas i anspråk utan medgivande från bolaget eller utan att ärendet 

prövats i domstol. Detta innebär att en begränsning i form av medgivande från bankens 

uppdragsgivare (bolaget som ska anslutas) eller lagakraftvunnen dom ej får finnas. 

Garantin ska kunna tas i anspråk genom delutbetalningar. 

 

Formulering bankgaranti:  

 

 
 
Med Avtalet menas det vid var tid gällande standardavtal Euroclear Sweden AB använder 

vid anslutning av emittenter. En kopia på lydelsen i denna kan erhållas från Euroclear 

Sweden AB om så önskas. Avvikelser från formuleringen i ovan angivna exempel måste i 

god tid stämmas av med Euroclear Sweden AB före anslutningen.  

 

 

FULLGÖRANDEGARANTI 
 

Vi har blivit informerade om att [bolagets namn och organisationsnummer] (nedan kallad 

“Uppdragsgivaren”) kommer att ingå ett avtal med Euroclear Sweden AB, 556112-8074, 

Box 191, 101 23 Stockholm, beträffande uppdraget åt Er att för Uppdragsgivarens 

räkning i avstämningsregister kontoföra finansiella instrument utgivna av 

Uppdragsgivaren (nedan kallad ”Avtalet”).  

 

På uppdrag av Uppdragsgivaren åtar vi, [banken] oss härmed oåterkalleligen att betala 

till Er varje summa eller summor inte överstigande ett totalt belopp om SEK 50 000 

(femtiotusen kronor) vid vårt mottagande av Er första skriftliga anmodan. Skriftlig 

anmodan skall vara banken tillhanda senast 60 dagar efter att det krävda beloppet förföll 

till betalning.  

 

Denna garanti upphör att gälla 5 år efter dagen för dess utfärdande. Oavsett detta skall 

garantin under alla omständigheter upphöra att gälla för det fall Avtalet upphör att gälla 

under förutsättning att Uppdragsgivaren har fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot 

Euroclear Sweden AB.  

 

En betalningsanmodan under garantin skall tillställas oss på följande adress: [adress].  

 

Denna garanti är underkastad Internationella Handelskammarens Regler för 

Demandgarantier (ICC:s publikation nr. 758).  
 

 

 

 


