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Finansinspektionens beslut begränsar marknadsföring, distribution och försäljning av kon-
trakt avseende prisdifferenser (GFD-kontrakt) till icke-professionella kunder

Finansinspektionen har med stöd av artikel 42iförordningen om mark-
nader för finansiella instrumentl beslutat följande:

1. Marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-kontrakt
( ko ntrakt avsee nd e prisd ifferenser) ti I I i cke- profe ss i o n el I a ku n-
deÉ som avses i 1 kap. 23 S 3 mom. i lagen om investerings-
tjänster (74712012) begränsas till omständigheter då åtminstone
samtliga av följande villkor är uppfyllda:

a) CFD-leverantören kräver att den icke-professionella kun-
den ska betala in skyddet för den initiala säkerhetsmargi-
nalen

b) CFD-leverantören tillhandahåller margin close-out pro-
tection för den icke-professionella kunden

c) CFD-leverantören tillhandahåller negativt saldoskydd för
den icke-professionella kunden

d) CFD-leverantören ger varken direkt eller indirekt den
icke-professionella kunden en betalning, monetär eller
utesluten icke-monetär förmàn i samband med mark-
nadsföring, distribution eller försäljning av ett CFD-
kontrakt utöver den realiserade vinsten på ett tillhanda-
hållet CFD-kontrakt, och

e) CFD-leverantören översänder varken direkt eller indirekt
meddelanden till eller offentliggör information som är till-
gänglig för icke-professionella kunder om marknadsfö-
ring, distribution eller försäljning av ett CFD-kontrakt som
inte åtföljs av den lämpliga riskvarning som har utformats
i enlighet med bilaga ll till detta beslut.

Det är också förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i en verk-
samhet vars mål eller effekt är att kringgå kraven i detta förbud.

2. I detta beslut avses

l Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 60012014 av den 1 5 maj 2014 om marknader för finansi-
ella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 64812012.
2 Definitionen av en icke-professionell kund enligt I kap.23 $ 3 mom. i lagen om investeringstjänster
(74712012) motsvarar en "icke-professionell kund" enligt artikel 4 punkt 1.11 i direktivet om marknader för
finansiella instrument (Europaparlamentets och rådets direktiv 201416518U av den 15 maj 2014 om mark-
nader för finansiella instrument).
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a) med CFD-kontrakt eller kontrakt avseende prisskillnader
ett annat derivat enligt artikel 2.1 underpunkt 29 iförord-
ningen om finansiella marknader än en option, future,
swapp, eller fonruard rate agreement som, oavsett om det
handlas på en handelsplats som avses i 1 kap. 2 S 13
punkten i lagen om handel med finansiella instrument
(107012017) eller inte, syftar till att ge innehavaren en
lång- eller kortfristig exponering mot variationer i priset,
nivån eller värdet på en underliggande tillgång och som
måste eller kan awecklas kontant på en av parternas be-
gäran av ett annat skäl än fallissemang eller någon an-
nan händelse som leder till kontraktets upphörande,

b) med ufes/utna icke-monetära förmàner alla andra icke-
monetära förmåner än informations- och undersöknings-
verktyg som har samband med CFD-kontrakt,

c) med initial säkerhetsmarginalen betalning isyfte att ingå
ett CFD-kontrakt, exklusive kommissioner, transaktions-
avgifter och andra åtföljande kostnader,

d) med skydd för initial säkerhetsmarginalden initiala sä-
kerhetsmarginal som fastställs enligt bilaga I till detta be-
slut,

e) med margin close-out protection avslutande av en eller
flera av en icke-professionell kunds öppna CFD-
positioner på de villkor som är mest fördelaktiga för kun-
den i enlighet med artiklarna 24 och 27 i direktivet om
marknader för finansiella instrument 2014165/8U3, när
summan av medlen på kundenè CFD-handelskonto och
det orealiserade nettoresultatet för samtliga öppna CFD-
positioner som är kopplade till det kontot minskar till
mindre än halva det totala skyddet för initial säkerhets-
marginal för samtliga dessa öppna CFD-positioner,

f) med negativt saldoskydd en begränsning för en icke-pro-
fessionell kunds sammanlagda skuld för samtliga CFD-
kontrakt som är kopplade till ett CFD-handelskonto hos
en CFD-leverantör till medlen i det CFD-handelskontot.

3. Det här beslutet träder i kraft den I juli 2019 och gäller tillsvi-
dare.

Motiveringar till beslutet

Syftet med det här beslutet är att nationellt sätta i kraft en motsvarande
begränsning mot att marknadsföra, distribuera och sälja CFD-kontrakt
som tillfälligf gäller inom EU genom Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndighetens (Esma) besluta fram till den 31 juli 2019. Esma

3Europaparlamentets och rådets direktiv 201416518G av den 15 maj 1994 om marknader för finansiella in-
strument.
a Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2019/679 av den 17 mars 2019 om för-
längning av den tillfälliga begränsningen av marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-kontrakt till
icke-professionel la kunder
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begränsade marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-
kontrakt till icke-professionella kunder med stöd av artikel 40 iförord-
ningen om marknader för finansiella instrument inom unionen första
gången fr.o.m. den 1 augusti 20185. Esma har hittills förnyat sin be-
gränsning tre gånger, eftersom den har behörighet att på en gång utföra
produktingripanden som är i kraft högst tre månader och eftersom de
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ännu inte itillräcklig omfatt-
ning utfört nationella produktingripanden för att lösa det hot som CFD-
kontrakten medför för investerarskyddet6.

Enligt artikel 42.1 i förordningen om marknader för finansiella instrument
kan även den behöriga myndigheten i en medlemsstat förbjuda eller be-
gränsa (produktingripande) marknadsföring, distribution eller försäljning
av vissa finansiella instrument i eller från den medlemsstaten. Behörig
myndighet i Finland är Finansinspektionen enligt 50 o $ 1 mom. i lagen
om Finansinspektionen (87812008). I motsats till Esmas produktingri-
panden, kan de nationella produktingripandena vara bestående, men
enligt artikel 42.6 ska den behöriga myndigheten emellertid återkalla
förbudet eller begränsningen om de fastställda villkoren inte längre är
tillämpliga.

Enligt den första underpunkten i artikel42.2 är förutsättningen för att en
behörig myndighet får utföra ett produktingripande att den på rimliga
grunder kan fastställa att de förutsättningar som föreskrivs för åtgärden i

underpunkterna a-f uppfylls. För förutsättningarna och hur de uppfylls i

detta fall redogörs närmare nedan:

a) Ett finansiellt instrument ger upphov till allvarliga problem med
investerarskyddet. De faktorer och kriterier som ska bedömas av
behöriga myndigheter vid fastställandet av huruvida det förelig-
ger ett allvarligt problem med investerarskyddet, uppräknas när-
mare i artikel 21 .2 i kommissionens delegerade förordning (EU)
201715677. Faktorerna och kriterierna är desamma som Esma
enligt artikel 19.2 i förordningen skulle bedöma när den ställde
den tillfälliga begränsningen. I sin bedömning kom Esma på det
sätt som beskrivs närmare i punkt 2 i inledningsdelen i beslutet
(EU) 20181796 fram till att det föreligger ett allvarligt problem
med investerarskyddet av följande skäl:

o Transaktionsavgifter och andra debiteringar som ansluter
sig till handeln med CFD-kontrakt är komplexa och osyn-
liga för kunderna.

o En väsentlig egenskap med CFD-kontrakt är att de er-
bjuds med hävstång och att hävstångsnivåerna har kun-
nat vara höga. Användningen av hävstång ökar både

s Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2018/796 av den 22 maj 2018 om att
tillfälligt begränsa kontrakt avseende prisskillnader (CFD-kontrakt) i unionen i enlighet med artikel 40 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 60012014
6 Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2019/679, skäl 9 i inledningsavsnittet.
7 Kommissionens delegerade förordning (EU) 20171567 av den 1B maj 2016 om komplettering av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 60012014 avseende definitioner, transparens, portföljkompress-
ion och tillsynsåtgärder beträffande produktingripande och positioner
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kundernas vinstmöjligheter och risken för förlust, men på
grund av sedvanlig automatisk stängning av ett CFD-
kontrakt som grundar sig på säkerhet, innebär använd-
ning av hävstång emellertid i praktiken att sannolikheten
för en större förlust är större än sannolikheten för en
större vinst för kunden. Transaktionsavgifter tillämpas
normalt till CFD-kontraktets nominella värde, och på
grund av det är transaktionsavgifterna större i förhållan-
det till kundens investering (beloppet av den initiala sä-
ke rh etsm a rg i n alen), d å hög re hävstån gsn ivåe r a nvä nds.
Användning av hävstång är också förknippad med en
risk om att kunderna förlorar mer pengar än de investerat
i CFD-kontrakten.

o CFD-kontraktens underliggande tillgångar kan vara in-
vecklade, t.ex. valutapar, eller instabila, t.ex. kryptovalu-
tor.

o Utbudet av CFD-kontrakt har ökat snabbt inom unionen,
och de behöriga myndigheternas undersökningar i vissa
medlemsstater visade att de flesta icke-professionella
kunderna förlorade pengar på CFD-kontrakt oberoende
av marknadsutvecklingen.

o Beviset på de icke-professionella kundernas förluster av
CFD-kontrakt visar ytterligare att CFD-kontrakt även har
marknadsforts till sådana icke-professionella kunder som
inte har haft tillräcklig sakkunskap att på lämpligt sätt be-
döma riskerna med och kostnaderna för CFD-kontrakt.

o Marknadsföringen och distributionen av CFD-kontrakt
hade varit aggressiv och missvisande.

Finansinspektionen anser av samma skäl och med hänvisning
till de bevis som Esma inhämtat att det är fråga om ett allvarligt
problem med investerarskyddet.

b) De nuvarande regleringskraven enligt unionsrätten, vilka tilläm-
pas pà det aktuella finansiella instrumentet, är inte tillräckliga för
att avlägsna den risk som avses ovan i underpunkt a, och pro-
blemet kan inte /ösas genom att ytterligare förbättra tillsynen
över de nuvarande kraven eller verkställandet av dem. I 3 punk-
ten i inledningsavsnittet till Esmas beslut (EU) 20181796 redo-
görs närmare för kraven på tillhandahållande av CFD-kontrakt
och för Esmas anvisningar för säkerställandet av ett systema-
tiskt och effektivt tillämpande av kravens. Esma ansåg emellertid
att begränsningen var nödvändig, eftersom det finns klara bevis
för att kunderna trots dessa krav hade förlorat och kommer att
förlora pengar på CFD-kontrakt. Finansinspektionen delar denna
bedömning. Utöver detta är det värt att beakta, att såtillvida som

8 Opinion on M|FID practices for firms selling complex products, 7 February 2014 | ESMA/2O14l146; Opinion
on structured complex products - good practices for product governance arrangements, 27 March 2014 |

ESMA/2O141332; JC-2013-77 Joint Position of European Supervisory Authorities on manufacturers' product
oversight and governance processes.
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problematiska CFD-kontrakt över huvud taget har tillhandahållits
för finländska kunder före Esmas förbud, så har det skett grän-
söverskridande från andra medlemsstater, varför det skulle ha
varit svårt att lösa problemet endast genom att förbättra den nat-
ionella tillsynen. Samma erfarenheter har även tillsynsmyndig-
heterna i vissa andra medlemsstater, vilka behandlas i moti-
veringarna i Esmas beslut.

c) Atgärden är proportionell med hänsyn tillde identifierade risker-
nas natur, de berörda investerarnas eller marknadsaktörernas
sofistikeringsgrad och àtgärdens sannolika effekter för de inve-
sterare och marknadsaktörer som kan inneha, använda eller dra
nytta av det finansiella instrumenfef. Begränsningen enligt Fi-
nansinspektionens detta beslut innehåller följande samma åtgär-
der som Esmas tillfälliga begränsning:

o Skydd för initial säkerhetsmarginal(initial margin pro-
tection). Eftersom användningen av hävstång varit den
viktigaste orsaken till det betydande problemet som gäl-
ler investerarskyddet i anslutning till CFD-kontrakt, be-
gränsas marknadsföring, distribution och försäljning av
CFD-kontrakt till icke-professionella kunder genom att
ställa hävstångsgränser som fastställts enligt vissa typer
av underliggande tillgångar. I praktiken innebär denna
åtgärd att kunderna skyddas genom att kräva att de be-
talar en initial säkerhetsmarginal enligt bilaga I till beslu-
tet för då de ingår ett CFD-kontrakt På så sätt begränsas
kundens investeringsrisk som avser det nominella vär-
dena iförhållande till det penningbelopp som kunden in-
vesterar.

o Margin close-out protection. Denna åtgärd förutsätter att
CFD-leverantören stänger en icke-professionell kunds
öppna CFD-kontrakt när förlusterna på kundens CFD-
handelskonto uppnår gränsen på 50 procent av den initi-
ala säkerhetsmarginalen som CFD-kontraktet förutsatt.
Atgärden kompletterar ibruktagningen av en initial säker-
hetsmarginal och minskar risken för att kunden förlorar
betydande penningbelopp på CFD-kontrakt. Genom att
standard isera stängningsgränsen förenhetligas även till-
handahållarnas tidigare inkonsekventa förfaranden.

o Negativt saldoskydd. Genom denna åtgärd strävar man
efter att säkerställa att en icke-professionell kunds maxi-
miförluster av handel med CFD-kontrakt, inklusive kost-
naderna för den, begränsas till det samlade kapitalet på
kundens CFD-handelskonton. Atgärden skyddar kunden
i sådana undantagsfall, där en stor prisändring på den
underliggande tillgången sker så plötsligt att CFD-
leverantören inte kan stänga kundens position på det sätt
som margin close-out protection förutsätter.

o Förbud mot finansiella och andra än finansiella förmàner.
Genom denna åtgärd förbjuds sådana finansiella sälj-
främjande åtgärder, t.ex. bonus och andra incitament,

FINANSINSPEKTIONEN + Snellmansgatan 6, PB'103, 00101 Helsingfors '¡ Växeln 09 183 51 c1 finanssivalvonta.fi



ffi FIN-FSA
F INANSSIVALVONTA

Beslut

17.6.2019

6 (14)

FrvA 6/02.05.21t2019

Offentlig

o

som varit avsedda att avleda icke-professionella kunders
uppmärksamhet från de stora riskerna med CFD-
kontrakt.
Riskvarningar. Denna åtgärd innehåller ett krav på att
använda formbundna företagsspecifika riskvarningar och
på att ge upplysningar om förluster på icke-professionella
kunders handelskonton. Enligt bilaga ll till beslutet har
riskvarni ngarnas format emellertid anpassats efter tilläm-
pad informationskanal.

Finansinspektionen hänvisar vidare till inledningsavsnittet till
skäl 5 i Esmas beslut (EU) 201 81796 och till Esmas särskilda
analyse, som behandlar nödvändigheten och proportionaliteten
av olika åtgärder för att lösa problemet med investerarskyddet
som avses i underpunkt a. För förnyandet av beslutet har Esma
också insamlat upplysningar om på vilket sätt åtgärderna enligt
dess begränsningar eventuellt har inverkat på de icke-profess-
ionella kundernas förluster och kostnader.l0. Eftersom denna Fi-
nansinspektionens begränsning innehåller samma åtgärder som
Esmas gällande tillfälliga begränsning, kan inte heller iakttagan-
det av åtgärder enligt denna nationella begränsning orsaka
några direkta tilläggskostnader för någon.

d) Den behöriga myndigheten har pà adekvat sätt hört sàdana be-
höriga myndigheterna i andra medlemsstater, vilkas àtgärder
kan ha en betydande inverkan Så länge som Esmas tillfälliga
begränsning i kraft, kan Finansinspektionens begränsning inte
ha betydande inverkan på någon enda medlemsstat, eftersom
begränsningen till sitt innehåll motsvarar Esmas begränsning.
Efter att Esmas begränsning inte längre är i kraft, är det bero-
ende på de behöriga myndigheternas produktingripanden
huruvida det nationella begränsningen inverkar på andra med-
lemsländer, men verkningarna är knappast betydande. Finansin-
spektionen har också enligt artikel 42.3 i förordningen om mark-
nader för finansiella instrument lämnat in information till Esma
och de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna om
produktingripandet en månad innan det trädde i kraft.

e) Atgärden har inte har nàgon diskriminerande inverkan pà tiäns-
ter eller verksamheter som tillhandahàlls från en annan med-
Iemsstat. Finansinspektionens begränsning gäller oavsett från
vilken medlemsstat kontrakt avseende prisdifferenser marknads-
förs, distribueras eller säljs till Finland, och är således inte diskri-
minerande.

e Product lntervention Analysis, Measures on Contracts for Differences, I June 2018 | ESMA50-1 62-215
10 Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2019/679, skä|6 i inledningsavsnittet.
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Ð Den behöriga myndigheten har med stöd av förordning (EG) nr
1234/200711 pà ändamàlsenligt sätt hört de offenttiga organ som
är ansvariga för översynen, förualtningen och tillsynen av fysiska
jordbruksmarknader, om ett finansiellt instrument utgör ett allvar-
ligt hot mot den fysiska jordbruksmarknadens korrekta funktions-
sätt och integritet. Finansinspektionen anser att CFD-kontrakt
inte har orsakat något sådant allvarligt hot i Finland, men Esma
har också hört Finlands jord- och skogsbruksministerium om sitt
begränsningsbeslut, och ministeriet har inte motsatt sig detr2.

På grund av Esmas tillfälliga begränsning har CFD-kontrakt inte längre
kunnat tillhandahållas för icke-professionella kunder inom unionen, in-
klusive Finland, sedan den 1 augusti 2018. Enligt underpunkt 2 iartikel
42.2i förordningen om marknader för finansiella instrument kan en be-
hörig myndighet emellertid när de förutsättningar som nämns i den
första underpunkten uppfylls som en försiktighetsàtgärd ställa ett förbud
eller en begränsning redan innan det finansiella instrumentet marknads-
förs, distribueras eller säljs till kunden. Då Esma senast förnyade sin
begränsning, ansåg det att det är sannolikt att CFD-kontrakt åter börjar
erbjudãs icke-professionella kunder utan sådana adekvata arrange-
mang som i tillräcklig grad skulle skydda dem från riskerna med CFD-
kontraktl3. Risken är således att CFD-kontrakt kan erbjudas icke-pro-
fessionella kunder utan tillräckligt investeringsskydd, om Esma slutar att
förnya sin begränsning, särskilt i sådana medlemsstater, där det inte
har ställts nationella begränsningar. På grund âv denna risk anser Fi-
nansinspektionen att det som en försiktighetsåtgärd är nödvändigt att
begränsa marknadsföri ng, d istribution och försäljning av CFD-kontrakt
till icke-professionella kunder också i Finland.

Finansinspektionen har ienlighet med artikel 43.2i förordningen om
marknader för finansiella instrument fått ett utlåtande från Esma om en
nationell begränsning enligt detta beslut. Esma anser i utlåtandet att be-
gränsningen är motiverad och proportionellla.

FINANSINSPEKTIONEN

/tt^
Jyrki nntnen
Ledan expert

1r Rådets förordning (EG) nr 123412007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organi-
sation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen
om de gemensamma organisationerna för marknaden)
r2 Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU)20181796, skäl 147 i inledningsavsnit-
tet.
13 Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2019/679, skäl 1 I i inledningsavsnit-
tet.
14 OPINION OF THE EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY ot 14 May 2019 on the prod-
uct intervention measures relating to contracts for differences proposed by the Finanssivalvonta of Finland,
ESMA35-43-1914

AnneliTuominen
Direktör
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Bilaga ltill beslutet

DEN INITIALA SÄKERHETSMARGINALENS PROCENTANDELAR EFTER TYP AV
U NDERLIGGAN DE TILLGANGAR

a) 3,33 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när det un-
derliggande valutaparet är sammansatt av två av följande valutor:
US-dollar, euro, japanska yen, brittiska pund, kanadensiska dollar
och schweiziska franc.

b) 5 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när det under-
liggande indexet, det underliggande valutaparet eller den underlig-
gande råvaran är

i) något av följande aktieindex: Financial Times Stock Ex-
change 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40
(CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock lndex 30
(DAX30); Dow Jones lndustrial Average (DJIA); Standard &
Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite lndex
(NASDAO), NASDAQ 100 lndex (NASDAQ 100); Nikkei ln-
dex (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities
Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 lndex (EURO
sToxx 50)

ii) ett valutapar som omfattar minst en valuta som inte anges i

punkt a, eller
iii) guld

c) 10 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den un-
derliggande råvaran eller det underliggande aktieindexet är en an-
nan råvara eller ett annat aktieindex än de som anges i punkt b

d) 50 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den un-
derliggande tillgången är en kryptovaluta, eller

e) 20 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den un-
derliggande tillgången är

i) en aktie eller
ii) inte anges någon annanstans i denna bilaga.
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Bilaga ll till beslutet

RISKVARNINGAR

DEL A: Villkor för riskvarning

1

Offentlig

Riskvarningen ska utformas på ett sådant sätt att den är framträ-
dande, med en teckenstorlek som är minst lika stor som den do-
minerande teckenstorleken som används i kommunikationen el-
ler den offentliggjorda informationen och den ska utformas på
samma språk som i kommunikationen eller i den offentliga in-
formationen.

2. Om kommunikationen eller den offentliggjorda informationen
lämnas på ett varaktigt medium eller en webbplats ska riskvar-
ningen ha det format som fastställs nedan i del B.

3. Om meddelandet eller den offentliggjorda informationen finns på
ett annat medium än ett varaktigt medium eller en webbsida ska
riskvarningen utfärdas i det format som fastställs nedan i del C.

4. Om antalet tecken i riskvarningen som utfärdas i det format som
fastställts i del B eller C överskrider den tillåtna teckengränsen
enligt standardvillkoren för en tredje part som tillhandahåller ex-
terna marknadsföringstjänster, kan riskvarningen genom undan-
tag från punkterna 2 och 3 i stället utfärdas i det format som fast-
ställs nedan i del D.

5. Om riskvarningen i det format som fastställs i del D används,
ska kommunikationen eller den offentliggjorda informationen
också innefatta en direktlänk till den webbsida för CFD-
leverantören som innehåller riskvarningen i det format som fast-
ställs idel B.

6. Riskvarningen ska omfatta uppdaterad leverantörsspecifik in-
formation om förlustprocenten, vilken baserar sig på en beräk-
ning av den procentandel CFD-handelskonton som CFD-
leverantören tillhandahåller för icke-professionel la kunder och
som har förlorat pengar. Beräkningen ska göras var tredje må-
nad och omfatta de tolv föregående månaderna fram till dagen
för beräkningen (nedan kallad beräkningsperiod på tolv måna-
der). Vid beräkningen tillämpas följande:

a) en enskild icke-professionell kunds CFD-handelskonto
anses ha förlorat pengar om summan av alla realiserade
och orealiserade nettovinster på CFD-kontrakt som är
kopplade till CFD-handelskontot under beräkningspe-
rioden på tolv månader är negativ,

b) alla kostnader, däribland samtliga debiteringar, avgifter
och kommissioner som avser CFD-kontrakt som är kopp-
lade till CFD-handelskontot inkluderas i beräkningen,

c) följande poster lämnas utanför beräkningen:
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DEL C: Förkortad leverantörsspecifik riskvarning

DEL B: Leverantörsspecifik varning på varaktiga medier och webbplatser

i) varje CFD-handelskonto som inte hade en öppen
CFD-position kopplad till sig under beräkningspe-
rioden pà 12 månader,

ii) alla vinster och förluster från andra produkter än
CFD-kontrakt som är kopplade till CFD-
handelskontot,

iii) insättningar eller uttag av medel från CFD-
handelskontot.

7. Om en CFD-leverantör under den föregående beräkningspe-
rioden på tolv månader inte har tillhandahållit ett öppet CFD-
kontrakt kopplat till en icke-professionell kunds CFD-
handelskonto, ska CFD-leverantören genom undantag från
punkterna 2-6 använda en tillämplig standardiserad riskvarning i

det format som fastställs nedan i delarna E-G.

"CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba
förluster på grund av hävstången.

[i nfoga leverantörspecifi k förlustprocent] procent av alla icke-pro-
fessionella investerare förlorar pengar på CFD-handel hos den här
leverantören.

Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du
har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar."

" [infoga leverantörspecifi k förlustprocent] procent av alla icke-pro-
fessionella investerare förlorar pengar på GFD-handel hos den här
leverantören.

Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kom-
mer att förlora dina pengar."

DE L D : Leverantörsspecifi k teckenbeg ränsad riskvarni ng

" [i nfoga leverantörspecifik förl ustprocentl procent av G FD-konton
tillhörande icke-professionella investerare förlorar pengar. "

"CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba
förluster på grund av hävstången.

Mellan 74 och 89 procent av alla icke-professionella investerare
förlorar pengar på GFD-handel.

DEL E: Standardiserad riskvarning på varaktiga medier och webbplatser
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Offentlig

Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du
har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar."

DEL F: Förkortad standardiserad riskvarning

"Mellan 74 och 89 procent av alla icke-professionella investerare
förlorar pengar på CFD-handel.

Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kom-
mer att förlora dina pengar."

DEL G: Teckenbegränsad standardiserad riskvarning

"74-89 % av GFD-konton tillhörande icke-professionella investerar
förlorar pengar. "
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Bilaga lll till beslutet

Besvärsanvisning

Den som är missnöjd med detta beslut får överklaga det hos Helsingfors förvaltnings-
domstol (nedan domstolen) genom skriftliga besvär.

Beslutet ska överklagas inom 30 dagar efter delgivningsdagen. Delgivningsdagen
medräknas inte i besvärstiden.

Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår dagen för delfåendet
av beviset. Mottagningsbeviset ska fogas till besvärsskriften. Om beslutet har postats
som ett vanligt brev, anses det ha kommit mottagaren till kännedom inom sju (7) da-
gar från postningsdagen, om inte annat framkommer. Om beslutet har delgetts på an-
nat sätt, t.ex. mot mottagningsbevis som sänts till någon annan än mottagaren av be-
slutet (mellanhandsdelgivning), anses mottagaren av beslutet ha fått kännedom om
beslutet på den tredje dagen efter datumet på mottagningsbeviset. Om beslutet har
delgetts som ett allmänt tillkännagivande, anses delfåendet ha skett den sjunde da-
gen efter det att meddelandet publicerades i den officiella tidningen.

Besvärsskriften ska lämnas in till Helsingfors förvaltningsdomstol inom besvärstiden.

I besvärsskriften, som adresseras till Helsingfors förvaltningsdomstol, ska anges

1. vilket beslut som överklagas
2. till vilka delar beslutet överklagas och vilka ändringar som yrkas
3. 3. på vilka grunder ändring söks
4. ändringssökandens namn och hemkommun samt
5. 5. telefonnummer och postadress under vilka meddelanden i ären-

det kan lämnas till ändringssökanden

Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om
besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkom-
mun uppges i besvärsskriften.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, dennes lagliga företrädare
eller ombud.

Till besvärsskriften ska fogas

1. det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia
2. mottagningsbeviset eller någon annan utredning som visar vilken dag

ändringssökanden fått del av beslutet samt
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt

krav om de inte redan tidigare har tillställts beslutsmyndigheten.

Ombudet ska foga en fullmakt till besvärsskriften, om ändringssökanden inte muntli-
gen har befullmäktigat ombudet i Helsingfors förvaltningsdomstol. En advokat eller ett
offentligt rättsbiträde behöver lämna fullmakt endast om Helsingfors förvaltningsdom-
stol föreskriver det.
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Offentlig

Om ett elektroniskt dokument som sänts till domstolen innehåller uppgift om ombu-
dets behörighet behöver ombudet inte lämna in någon fullmakt. Helsingfors förvalt-
ningsdomstol kan dock förordna att en fullmakt ska lämnas in om den har anledning
att betvivla ombudets behörighet eller behörighetens omfattning.

Besvärsskriften kan tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol personligen, per post
som en betald postförsändelse eller via ett ombud eller ett bud. Besvärsskriften
sänds med post eller bud på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara
framme hos Helsingfors förvaltningsdomstol senast före utgången av tjänstetiden på
besvärstidens sista dag.

Besvärsskriften kan också sändas i elektronisk form. Ett elektroniskt dokument anses
ha kommit fram när det före besvärstidens utgång finns i domstolens mottagaranord-
ning eller datasystem i sådan form att det kan behandlas. Elektroniska dokument
sänds till domstolen på avsändarens eget ansvar.

Besvär kan också lämnas tillförvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på
https:i/asiointi2. oikeus.filhallintotuom ioistui met.

Helsingfors förvaltningsdomstols gällande rättegångsavg ifter kan kontrolleras på
www.oikeus.fi. I lagen om domstolsavgifter (145512015) föreskrivs särskilt om vissa
fall då avgift inte tas ut.

Kontaktinformation

He ls i n gfors förva ltn i n gsdomstol
Banbyggarvägen 5
00520 Helsingfors
Telefon 029 56 42000
Fax029 56 42079
E-post helsinki. hao@oikeus.fi
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