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Søknad om verdipapirfinansiering for foretak 
 

Verdipapirfinansiering forutsetter opprettet kundeforhold og VPS-konto i Norne Securities AS. 
 
1. Kundeinformasjon  

(Vennligst benytt blokkbokstaver) 

KREDITT Angi ønsket kredittramme 

 

KUNDE 

 

Navn (fullstendig navn på foretak) 

 

Organisasjonsnummer (9 siffer) 

Adresse Kundenummer (opprettes for nye kunder) 

 

Postnummer Poststed 

 

FULLMAKTSHAVER 
Fullmaktshaver må være 
signaturberettiget for foretaket 

Fullmaktshavers navn (etternavn, fornavn) Fullmaktshavers personnummer (11 siffer) 

 

INNSKUDD 
 
* Liste over verdipapirer 
legges ved 

Planlagt innskudd på depot i Norne Securities AS (NOK) 

 
 Kontanter:    _______________________________________ 

 Aksjer/verdipapirer*:   _______________________________________ 

FINANSIELL SITUASJON 
 
Vennligst oppgi tallverdier i 
tusen norske kroner 

Formue og inntekt (NOK) 

 
 Siste år Siste kvartal i år  

Driftsinntekter    

Driftsresultat    

Avskrivninger    

Resultat før skatt    

Egenkapital    

Samlet gjeld    

Totalkapital    

    

STØRSTE EIERE I 

FORETAKET 

Største eiere  

 
 Navn Personnummer Eierandel  

Største eier     
Nest største eier     
    

 

HANDEL GJENNOM 

AKSJEMEGLER 

 Nei  

 Ja. Særskilte betingelser gjelder. Norne vil ta kontakt.  

 

2. Informasjon om kunnskap og erfaring  

Verdipapirfinansiering medfører at risikoen for tap øker og at man kan tape mer enn den opprinnelige egenkapitalen. 

Verdipapirfinansiering passer derfor best for investorer som har god kunnskap om og erfaring med verdipapirmarkedet. Norne 

innhenter disse opplysningene om kundens kunnskap og erfaring for å kunne vurdere om verdipapirfinansering er hensiktsmessig 

for kunden.  

 

UTDANNINGSNIVÅ  Høyeste gjennomførte utdannelse (Kunden eller den som handler på vegne av Kunden):   

 Grunnskole   Videregående   Høyskole/universitet   

Kunden eller den som handler på vegne av Kunden har økonomisk utdannelse: 

  Ja  Nei 
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YRKESERFARING  

 

Stilling/Yrke (Kunden eller den som handler på vegne av Kunden):  

 

 ______________________________________________________ 

Kunden eller den som handler på vegne av Kunden har yrkeserfaring fra finanssektoren eller annen 

relevant bakgrunn:  Ja  Nei 

 

ERFARING MED 

FINANSIELLE 

PRODUKTER  

(KUNDEN ELLER DEN SOM 

HANDLER PÅ VEGNE AV 

KUNDEN) 

Produktkategori Erfaring 

fra 

(årstall) 

Antall transaksjoner 

siste året 

Kunnskapsnivå 

Aksje- og obligasjonsfond, 

herunder ETF 

  ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

Noterte aksjer inkludert i 

hovedindeksen på Oslo børs 

(OSEBX) eller tilsvarende 

utenlandsk indeks 

  ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

Unoterte aksjer og noterte 

aksjer utenfor 

hovedindeksen 

  ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

High-yield obligasjoner    ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

Investment grad obligasjoner    ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

Fondsobligasjoner   ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

CFD   ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

Warrants eller opsjoner   ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

Andre derivater (forwards, 

futures el.) 

  ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

Valuta   ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

Verdipapirfinansiering/aksjek

reditt 

  ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

Shorthandel   ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

Investering i 

eiendomsprosjekter gjennom 

AS (eiendomssyndikater) 

  ingen    <5       >5  lavt      middels   høyt 

Annen relevant informasjon tilknyttet investeringserfaring, og gjerne særskilt om 

verdipapirfinansiering: 

 

 

 

 

 

 

 

ERFARING MED 

INVESTERINGS-

TJENESTER  

(KUNDEN ELLER DEN SOM 

HANDLER PÅ VEGNE AV 

KUNDEN) 

Ordreformidling/ordreutførelse  Ja     Nei 

Investeringsrådgiving  Ja     Nei 

Aktiv forvaltning  Ja     Nei 

Kjøp/tegning av finansielle instrumenter i 

forbindelse med emisjoner eller 

spredningssalg 

 Ja     Nei 
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RISIKOFORSTÅELSE 

(KUNDEN ELLER DEN SOM 

HANDLER PÅ VEGNE AV 

KUNDEN)  

SPØRSMÅLENE OM 

RISKOFORSTÅELSE TILKNYTTET 

VERDIPAPIRFINANSIERING 

ER IKKE UTFYLLENDE. VI 

ANBEFALER DEG Å SETTE DEG 

GODT INN I PRODUKTET FOR Å 

FORSTÅ HELE RISIKOBILDE 

Er du innforstått med at en investering i aksjemarkedet innebærer en risiko i seg selv, og risikoen er 

høyere ved bruk av verdipapirfinansiering? 

 Ja     Nei 

Er du innforstått med at ved å benytte kreditt til aksjehandel kan man tape mer enn investert beløp, 

og at det er derfor viktig man er innforstått med den økte risikoen verdipapirfinansiering medfører? 

 Ja     Nei 

Er du innforstått med at mislighold ved bruddsituasjoner gir Norne rett til å selge verdipapirer i et slikt 

omfang at overbelåning ikke lenger er tilstede, og at dersom markedsforholdene tilsier det, vil Norne 

kunne foreta realisasjon av pantet med øyeblikkelig virkning? 

 Ja     Nei 

 

3. Erklæring  

Jeg har etter beste evne fylt ut korrekt informasjon rundt min kunnskap, erfaring og forståelse. Jeg aksepterer at Nornes vurdering 

av min kunnskap, erfaring og risikoforståelse kan medføre at jeg ikke får tilgang til verdipapirfinansiering gjennom Norne. 

 

UNDERSKRIFTER 

 

Sted og dato KUNDENS UNDERSKRIFT  

 

KUNDENS NAVN (blokkbokstaver) 

 

Sted og dato (fylles ut av Norne Securities AS) 

 

Norne Securities AS (fylles ut av Norne Securities AS) 

Tildelt kredittramme LONG-posisjoner 

 

Tildelt SHORT-ramme 
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