ATT GE AKTIEUPPDRAG PÅ OP.FI
På op.fi kan du handla med aktier på följande handelsplatser: Finland, Sverige, Danmark, Norge, USA, Italien,
Spanien, Schweiz, Kanada, Tyskland, Euronext (Frankrike, Holland, Belgien, Portugal), den alternativa nordiska
marknadsplatsen First North (Finland, Sverige, Danmark) och Aktietorget.

Typer av uppdrag
TYPER AV UPPDRAG

FÖRKLARING

MARKNADER

Gränspris

basuppdrag med gränspris

alla

Allt du får (FAK)

FAK = fill and kill, av ett uppdrag
genomförs det som är möjligt på
marknadsplatsen just då och resten av
uppdraget upphör att gälla genast.

Helsingfors, Stockholm

Allt eller ingenting (FOK)

FOK = fill or kill, ett uppdrag genomförs
genast helt och hållet eller så upphör
det att gälla.

Helsingfors, Stockholm

Stop-ordertyp
Vid alla ovannämnda ordertyper kan man använda Stop-order (aktiveringspris), på Helsingfors och
Stockholms marknadsplatser. Du hittar en enskild guiding på denna ordertyp i op.fi.

Att observera på Helsingforsbörsen
Gränspris/Marknadspris

Ett uppdrags maximala giltighetstid

Uppdrag till marknadspris kan du göra enbart med
FAK-villkor genom att lämna fältet för gränspriset
tomt. Ett uppdrag utan gränspris förverkligas enbart
till det bästa köp- eller säljpriset, oberoende av
uppdragets storlek. I fall ni vill att ert uppdrag skall
verkställas i sin helhet, lönar det sig att lägga in ett
tillräckligt lågt/högt gränspris.

• 90 dagar på Helsingforsbörsen

Att observera på utländska börser
Gränspris

Viktigt!

Ett uppdrag skall ges ett gränspris på alla börser i
utlandet där kan du inte lämna ett uppdrag till
marknadspris.

Då du lämnar ett uppdrag, skall du också godkänna
tariffen för internationell handel och förvarstariffen.

Stockholmsbörsen och Köpenhamnsbörsen har olika
regler för gränspris. De finns under punkten
i den högra kanten av sidan med
uppdragsblanketten.

Då du handlar på marknadsplatsen First North, måste
du acceptera den risk som hänför sig till
marknadsplatsen.

Ett uppdrags maximala giltighetstid

• på Stockholmsbörsen 7 dagar
• på andra börser 1 dag
Närmare anvisningar om hur man lämnar uppdrag finns under
sidan med uppdragsblanketten.

i i den övre kanten av

Hur du lämnar ett uppdrag

Då du vill lämna ett uppdrag, klicka bara på
knappen köp eller sälj vid den rubrik du valt (på
uppdragsblanketten kan du ännu ändra vad du
vill göra).
En uppdragsblankett öppnar sig i ett nytt
fönster. Välj på den fliken med rätt uppdragstyp
och fyll i följande:
• antal aktier
• gränspris
• när uppdraget slutar
(endast då uppdraget gäller gränspris).
Kontrollera också att förvars- och
kontouppgifterna för förvaret är korrekta. I
rullgardinsmenyn kan du se alla förvar och
konton som du har rätt att använda.

Med knappen Fortsätt kommer du till ett
fönster där du kan granska uppgifterna för ditt
uppdrag innan du slutgiltigt godkänner dem.
Då uppgifterna är korrekta kan du sända
uppdraget till börsen med knappen Godkänn.

Då ditt uppdrag har sänts till börsen, öppnas
fönstret "Uppdraget har förmedlats vidare". Där
kan du se numret på ditt uppdrag. Via länken
Uppföljning av uppdrag kan du granska
uppgifterna i uppdrag som du lämnat.

Hur du följer upp och slopar ett uppdrag
I uppföljningen av aktieuppdrag kan du på olika
flikar se vilka av dina uppdrag som gäller, är
utförda, har förfallit och har slopats samt vilka
som har blankats. Då ett uppdrag har status
"förmedlat" har ditt uppdrag nått börsen.
Om du vill, kan du återkalla ett uppdrag från
börsen genom att kryssa för rutan vid
uppdraget och sedan klicka på Slopa.
Genom att klicka på länken Tilläggsinfo får du
fram exakta uppgifter om uppdraget.

.

