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Forretningsbetingelser
Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS.

1.

INDLEDNING
Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum
Markets Aps. (herefter benævnt ”Rådgiver”) individuelt indgåede aftale med selskabets kunde
(”herefter benævnt ”Investor”) om samarbejde omkring investeringsrådgivning (herefter
benævnt ”Aftalen”).

2.

OPLYSNINGER OM INVESTOR
Til brug for Rådgivers fastlæggelse af investeringsstrategi og de dermed forbundne risici har
Investor givet Rådgiver oplysninger om:
• Investors kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, herunder:
− De typer tjenester, transaktioner og finansielle instrumenter, som Investor er
bekendt med.
− Arten, antallet og hyppigheden af Investors transaktioner i finansielle
instrumenter og den periode, hvori de er blevet gennemført.
− Investors uddannelsesniveau, beskæftigelse eller tidligere relevante
beskæftigelse.
• Investors finansielle situation, herunder:
− Indtægtsforhold, aktiver, herunder likvide aktiver, investeringer og fast ejendom
samt Investors normale finansielle forpligtelser.
• Investors investeringsformål, herunder:
− Investeringshorisont, risikovillighed, risikoprofil og formålet med Aftalen.
Rådgiver har på baggrund af de indhentede oplysninger vurderet, at:
• Den valgte investeringsstrategi og de dermed forbundne risici opfylder Investors
investeringsformål.
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• Investor finansielt er i stand til at bære de med investeringsstrategien forbundne
investeringsrisici.
• Investor har den nødvendige erfaring og det nødvendige kendskab til at kunne forstå̊
risiciene ved investeringsstrategien.
Investor forpligter sig til løbende at holde Rådgiver løbende orienteret om ændringer i
Investors forhold som nævnt ovenfor.
Rådgiver er forpligtet til jævnligt at vurdere om den valgte investeringsstrategi og de dermed
forbundne risici er i overensstemmelse med Investors finansielle situation, investeringsformål
og kendskab til at forstå risiciene, og Rådgiver skal agere og evt. tilpasse Aftalen, hvis Rådgiver
er bekendt med eller burde være bekendt med, at Investors forhold er ændret på en sådan
måde, at:
• Den valgte investeringsstrategi og de dermed forbundne risici ikke længere opfylder
Investors investeringsformål.
• Investor finansielt ikke længere er i stand til at bære de med investeringsstrategien
forbundne investeringsrisici.
• Investor ikke længere har det nødvendige kendskab til at kunne forstå risiciene ved
investeringsstrategien.

3.

OPLYSNING OM VALG AF INVESTERINGSSTRATEGI OG DE DERMED
FORBUNDNE RISICI
Rådgiver har ved indgåelsen af denne aftale givet Investor en generel beskrivelse af den valgte
investeringsstrategi og de dermed forbundne risici, herunder typerne af aktier, som Investor
skal placere sine midler i, de typer af transaktioner, der kan gennemføres med aktier, og at
Rådgiver ikke garanterer et minimumsafkast.
Rådgiver har særligt oplyst:
• Risiciene ved aktier, herunder eventuelt en forklaring af og advarsel mod gearing og
dens virkninger samt risikoen for at miste hele investeringen.
• Kursudsving for de valgte aktier og eventuelle begrænsninger på det tilgængelige
marked for sådanne typer af aktier.
• Om transaktionen indebærer faktiske eller potentielle forpligtelser for Investor, som
overstiger udgifterne ved at erhverve instrumenterne (tegningsretter).
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Investor bekræfter med sin underskrift på Aftalen, at Investor har forstået risiciene ved den
valgte investeringsstrategi og de dermed forbundne risici, herunder typerne af aktier, som
Investor skal placere sine midler i, de typer af aktietransaktioner, der kan gennemføres, og at
Rådgiver ikke garanterer et minimumsafkast.

4.

KONTAKT
Investor kan kontakte Rådgiver vedrørende Aftalen via telefon, sms, e-mail eller brev.
Kontakt info kan findes på selskabets hjemmeside:
www.MomentumMarkets.dk

5.

TILSYN
Rådgiver er underlagt Finanstilsynets tilsyn.
Finanstilsynets adresse er: Århusgade 110, 2100 København Ø

6.

INTERESSEKONFLIKTER
Rådgiver modtager ikke præmiering eller ydelser fra samarbejdspartnere, der har med
Investor at gøre. Således er Investor sikret uvildig rådgivning.

7.

KUNDEKATEGORISERING
Rådgiver har valgt at behandle alle sine kunder som detailkunder, selvom enkelte kunder ville
kunne kategoriseres som professionelle kunder eller godkendte modparter efter god skik
reglerne udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed, og at enkelte detailkunder ville
kunne anmode om at blive behandlet som professionelle kunder.
Rådgiver har truffet sin beslutning ud fra administrative hensyn og for at sikre, at alle
Rådgiverens kunder behandles ens og får den bedst mulige beskyttelse efter god skik
reglerne udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed.

8.

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER
Rådgiver skal betragte alle informationer vedrørende Investor, herunder Investors
investeringsstrategi og formueforhold som fortrolige også efter Aftalens ophør.
Tavshedspligten kan alene vige for ufravigelige retsforskrifter og ufravigelige krav fra offentlige
myndigheder.
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Rådgiver kan dog videregive sædvanlige kundeoplysninger om Investor, jf. Finanstilsynets
bekendtgørelse om sædvanlige kundeoplysninger, til brug for administrative opgaver.
Investor skal betragte alle informationer vedrørende vilkår under Aftalen som fortrolige også
efter Aftalens ophør. Investor kan dog videregive oplysninger til Investors rådgiver, der
ligeledes er underlagt tavshedspligt og til relevante myndigheder.

9.

MANGLENDE OVERHOLDELSE
Hvis Rådgiver ikke overholder sine forpligtelser efter Aftalen og disse almindelige
forretningsbetingelser, skal Investor straks skriftligt orienteres om den manglende
overholdelse og baggrunden herfor.

10.

AFTALENS LØBETID OG OPHØR
Aftalen træder i kraft ved dens underskrivelse. Opsigelse af Aftalen skal ske skriftligt forud for
den sidste bankdag i det foregående kvartal, således at der som minimum vil være en frist på
3 måneder og en bankdag før Aftalen ophører. Dette forhold gør sig gældende for begge
parter.
I det tilfælde at Investor opsiger Aftalen inden dens første 18 måneders levetid, vil Rådgiver
som kompensation fakturere et årligt rådgivningsfee på 3% af depotværdien gældende fra
Aftalens start.
Hvis Investor eller Rådgiver væsentligt misligholder Aftalen eller disse almindelige
forretningsbetingelser, er Investor eller Rådgiver berettiget til at hæve aftalen med øjeblikkelig
virkning og kræve erstatning for derved opstået tab efter dansk rets almindelige regler.
Aftalen kan dog først ophæves efter, at den part, der påberåber sig misligholdelsen, har
fremsat skriftligt påkrav om berigtigelse af misligholdelsen, forudsat at misligholdelsen efter
sin karakter kan berigtiges, og såfremt den misligholdende part ikke har berigtiget forholdet
inden 8 dage efter modtagelsen af påkravet.

11.

ÆNDRINGER
Ændringer til Aftalen eller disse almindelige forretningsbetingelser er kun gyldige, hvis
Rådgiver og Investor tiltræder dem skriftligt, og ændringerne vedhæftes til Aftalen og sendes i
kopi til Rådgiver og Investor, eller der udarbejdes en ny aftale, der erstatter Aftalen.
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Hvis dele af Aftalen eller disse almindelige forretningsbetingelser bliver ugyldig som følge af
ufravigelig lovgivning eller krav fra offentlige myndigheder, skal den resterende del af Aftalen
og de almindelige forretningsbetingelser fortsat gælde.

12.

LOV OG VÆRNETING
Aftalen og disse almindelige forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Tvister afgøres i
første instans ved Københavns byret.
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