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Allmänna villkor för Euroclear Swedens 
internetbaserade tjänst IssuerCorner - 
inklusive Analys och BondPayments 

1. Allmänt  
Dessa Allmänna villkor (”Allmänna villkor”) för Euroclear Swedens internetbaserade tjänst 
IssuerCorner (”IssuerCorner”) är utfärdade med stöd av Regelverk för Emittenter och gäller för 
användningen av nedanstående tjänster (”Tjänsterna”). Vid var tid gällande Allmänna villkor återfinns 
på Euroclear Swedens webbplats(www.euroclear.com/sweden).  
 

2. Tjänsterna  
IssuerCorner innehåller följande tjänster: 
  
2.1 Beställningar och leveranser 
 
Beställningar 

- Bolagsstämmoaktiebok 
- Aktieutdelning 
- Ägarförteckningar 
- Adressuppgifter 

 
Leveranser 

- Bolagsstämmoaktiebok 
- Ägarförteckningar 
- Adressuppgifter 
- Offentlig aktiebok och offentlig förvaltarförteckning 

 
2.2 Analys 
 
Analys 

- Tillgång till Analys kräver särskilt avtal och beställning. Periodicitet för aktieägaruppgifter och 
tilläggstjänster beställs på av Euroclear Sweden anvisad beställningsblankett som återfinns på 
Euroclear Swedens webbplats. Euroclear Sweden tillhandahåller även tilläggstjänster som kan 
distribueras via mobila applikationer eller via e-post.  

- Avtalet avseende Analys gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. 
Uppsägning ska ske skriftligen i rekommenderad försändelse.  

- Avtalet kan alltid sägas upp med omedelbar verkan om någon av parterna väsentligt 
åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet eller dessa Allmänna villkor och rättelse inte 
vidtagits inom tio (10) dagar från det att skriftligt meddelande med begäran om rättelse 
meddelats. 
 
 
 
 

 



 
 
2.3 BondPayments 
 
 
BondPayments 

- BondPayments är en tjänst där anslutna emittenter själva kan instruera om ränte- och 
slutbetalningar för vissa av dess utgivna värdepapper. 

- Tillgång till BondPayments kräver ett undertecknande av blanketten ”Authorisation form - 
BondPayments” av behörig person hos emittenten. 

 
2.4 Ändringar i och tillgänglighet till tjänsterna 
 
Euroclear Sweden förbehåller sig rätten att vidta ändringar i IssuerCorner. Information om ändringar 
publiceras på Euroclear Swedens webbplats.  
 
Tjänsterna nås via portalen IssuerCorner. För det fall Tjänsterna inte kan nås ska Euroclear Sweden 
kontaktas för att erhålla information om hur beställning och leverans av information ska ske. 
 

3. Behöriga personer och behörigheter 
Endast av Euroclear Sweden ansluten emittent (”Kunden”) utsedda behöriga personer får nyttja 
Tjänsterna. Behöriga personer är: 
 

- Av Kunden utsedd kontaktperson (”Kontaktperson”).  
 
- Annan av Kontaktperson utsedd person (”Användare”). Möjligheten för Kontaktperson att utse 

Användare kräver skriftlig fullmakt från firmatecknare. Fullmakt kan lämnas på blankett som 
återfinns på Euroclear Swedens webbplats. Sådan behörighet benämns ”Kundadministratör” i 
IssuerCorner. 

 
Kontaktperson erhåller automatiskt tillgång till Tjänsterna. 
 
Anmälan om förändring av Kontaktperson ska skriftligen anmälas av firmatecknare.  
 

4. Säkerhetslösning och användaruppgifter 
Euroclear Sweden tillämpar en säkerhetslösning i form av en tvåfaktorautentisering med tillämpning av 
engångskod. För tilläggstjänster som distribueras via mobila applikationer eller e-post tillämpas ingen 
tvåfaktorautentisering. För den mobila applikationen tillämpas inloggning med användarnamn och 
lösenord. 
 
Behöriga personer enligt punkt 3, erhåller ett användarnamn, ett lösenord samt en engångskod från 
Euroclear Sweden. I samband med att Tjänsterna används första gången ska behörig person lämna 
användaruppgifter.  
 
Då Tjänsterna kräver uppgifter om mobiltelefonnummer eller e-post adress måste behörig person ha 
tillgång till mobiltelefon eller e-post. Engångskod erhålles via SMS eller e-post till angivet 
mobiltelefonnummer eller e-post adress varje gång behörig person ska ansluta sig till Tjänsterna. För 
tilläggstjänster som distribueras via mobila applikationer eller e-post krävs uppgifter om e-post adress 
men inget krav på mobiltelefonnummer.   
 
Det åligger Kunden att inte avslöja användarnamn eller lösenordsuppgifter för någon obehörig samt 
tillse att uppgifter om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få 
tillgång till uppgifterna. Kunden ska omedelbart till Euroclear Sweden anmäla om det kan misstänkas 
att obehörig känner till användarnamn och/eller lösenord. Kunden ska vidare tillse att 
användaruppgifter vid var tid är aktuella och giltiga. 
 
 
 
 

https://extra.apk.fi/


 
 
5. Personuppgiftshantering  
I enlighet med Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument är 
Euroclear Sweden personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter Euroclear Sweden 
utför inom ramen för VPC-systemet. Kunden erinras om att Kunden, enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”), är personuppgiftsansvarig  avseende sin behandling av 
personuppgifterna (ägaruppgifterna) som omfattas av Tjänsterna. Kunden förbinder sig att följa GDPR 
vid behandling av dessa personuppgifter. 
 
Euroclear Sweden förbehåller sig rätten att säga upp användningen av Tjänsterna med omedelbar 
verkan för det fall Kunden inte följer de regler om dataskydd som gäller enligt relevant lagstiftning 
eller för det fall Euroclear Sweden har anledning att tro att Kunden inte kommer att följa dessa regler.  

 

6. Rättigheter  
Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar för IssuerCorner och eventuella anknytande 
tjänster är Euroclear Swedens egendom.  
 
Om Kunden väljer att ladda ner en mobil applikation beviljar Euroclear Sweden Kunden en icke-
exklusiv, icke-överlåtbar, icke vidare licensierbar, begränsad rätt och licens att använda mobil 
applikationen i enlighet med dessa Allmänna villkor. 
 
Genom att ladda ner Euroclear Swedens mobila applikation bekräftar Kunden att Kunden inte kommer 
att delta i eller på något sätt ha någon koppling till en eller flera av följande aktiviteter: (i) 
marknadsföra, dela, distribuera, erbjuda, sälja eller på något annat sätt reproducera eller kopiera den 
mobila applikationen eller någon del av den eller dess innehåll på ett sätt som strider mot dessa 
Allmänna villkor, (ii) avlägsna någon/något igenkänningstecken, upphovsrätt, varumärke eller andra 
detaljer i anslutning till Euroclear Swedens immateriella rättigheter, tekniska lösningar eller annan 
egendom, (iii) försöka få tillgång till den mobila applikationens källkod eller annan kännetecknande kod 
eller reducera den mobila applikationen till läsbart format (förutom om tillämplig lagstiftning specifikt 
förbjuder en sådan restriktion), (iv) ändra, modifiera eller skapa variationer eller andra versioner av 
den mobila applikationen, (v) skapa mjukvara eller annat program som inkluderar någon del av den 
mobila applikationen, eller (vi) försöka förvanska eller förändra den mobila applikationens funktioner 
eller förändra dess innehåll. 
 

7. Ansvar  
Euroclear Sweden ansvarar inte i något fall för fel, förseningar, brister eller avbrott i IssuerCorner eller 
Tjänsterna och kan aldrig bli ersättningsskyldig eller ställas till ansvar för skada som Kundens 
användande av dessa medför.  
 
Inget ansvar kan göras gällande mot Euroclear Sweden med anledning av förändringar i IssuerCorner, 
Tjänsterna eller dessa Allmänna villkor.  
 
Kunden förbinder sig att hålla Euroclear Sweden skadeslös för all eventuell skada som åsamkas 
Euroclear Sweden med anledning av Kundens utnyttjande av IssuerCorner eller Tjänsterna i strid med 
vid var tid gällande Allmänna villkor, gällande lag, förordning, myndighetsanvisning, gott bruk eller 
sedvänja.  
 
Anser Euroclear Sweden att Kunden, Kontaktperson eller Användare utnyttjar IssuerCorner eller 
Tjänsterna på ett sätt som strider mot vid var tid gällande Allmänna villkor äger Euroclear Sweden rätt 
att omedelbart stänga av IssuerCorner eller Tjänsterna, eller enskilda användare av dessa.  
 
Leverans till Kunden har skett när beställd information har gjorts tillgänglig i IssuerCorner.  
 
 
 
 
 



 
 
8. Avgifter  
För utnyttjande av Tjänsterna ska Kunden betala de avgifter som Euroclear Sweden vid var tid 
tillämpar. Euroclear Sweden äger rätt att ändra avgifterna. Ändring av avgifterna publiceras på 
Euroclear Swedens webbplats senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft.  
 
Euroclear Sweden äger rätt att fakturera Kunden månadsvis med förfallodag på tjugo (20) dagar. 
Euroclear Sweden har rätt att neka fortsatt tillgång till Tjänsterna om betalning för förfallna fakturor 
uteblir. Detsamma gäller om Kunden ställer in betalningarna, går i konkurs eller liknande förhållande 
inträffar eller om Kunden bryter mot dessa Allmänna villkor.  
 

9. Ändringar av de Allmänna villkoren  
Euroclear Sweden förbehåller sig rätten att ändra samt göra tillägg i dessa Allmänna villkor. 
Information om ändringen publiceras på Euroclear Swedens webbplats.  
 

10. Tillämplig lag och tvistelösning  
Tolkning och tillämpning av dessa Allmänna villkor ska vara underkastad svensk rätt.  
Tvister med anledning av dessa Allmänna villkor mellan Euroclear Sweden och Kunden ska slutligt 
avgöras av skiljemän enligt vid tidpunkten för påkallandet av skiljeförfarande gällande svensk 
lagstiftning om skiljeförfarande.  
 
Rättegångsbalkens regler om omröstning, förening av mål och fördelning av rättegångskostnader ska 
äga tillämpning. Skiljeförfarandet ska hållas på svenska och äga rum i Stockholm, Sverige.  
 

_________________________________ 
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