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1. Allmänt
1.1 Dessa användarvillkor (”Villkoren”) reglerar Sharevilles relation 

med användare av Sharevilles webb eller Sharevilles mobilapplikation 

(”Plattformen”). Den fysiska eller juridiska person som använder eller 

loggar in på Plattformen (”Användare”) anses godkänna dessa Villkor i 

vid var tid tillämplig utformning.

1.2 Materialet på Plattformen riktar sig inte till någon person 

eller något företag hemmahörande i land där publiceringen eller 

tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav 

på något sätt är begränsad.

1.3 Innehållet på Plattformen skapas till stor del av Användarna och 

respektive Användare ansvarar för riktigheten i den information 

som de bidrar med på Plattformen och att de agerar i enlighet med 

gällande lagar och regelverk. 

1.4 Den eller de depåer som en Användare väljer att dela på 

Plattformen benämns nedan ”Sociala Depåer”. De Sociala Depåerna 

kommer att visas upp med s k normaliserad data och med det menas

(i) procentuellt innehav i angivet finansiellt instrument i förhållande till 

det totala värdet på den Sociala Depån;

(ii) den historiska utvecklingen av den Sociala Depån sedan depån 

öppnades (max tre år bakåt i tiden);

(iii) transaktioner med angivande av datum, finansiellt instrument, 

kurs och köp/sälj för innevarande och föregående år (max 100 

transaktioner); samt

(iv) depåtyp.

(i) - (iv) ovan benämns nedan tillsammans ”Normaliserad Data”.

Shareville äger rätt att vid var tid och efter egen bedömning samt 

utan underrättelse till sina Användare utelämna, lägga till eller ta bort 

finansiella instrument från att ingå i Normaliserad Data exempelvis, 

men inte uteslutande, på grund av risk för marknadsmissbruk. 

Normaliserad Data kan därför komma att inte helt korrekt återspegla 

den procentuella fördelningen av innehavet i förhållande till värdet på 

en Sociala Depån.

1.5 Innehåll och uppgifter på Plattformen eller från Shareville 

tillhandahålls inte alltid i realtid utan viss tidsförskjutning kan föreligga 

exempelvis avseende Normaliserad Data, marknadsdata och notiser. 

För mer detaljerad information om vilka uppgifter som tillhandahålls 

i realtid alternativt med viss tidsförskjutning hänvisas till vid var tid 

gällande FAQ på Plattformen. 

2. Medlemskap och kontosäkerhet
2.1 Fysiska personer som är 18 år och i övrigt behöriga att ingå avtal 

samt juridiska personer kan bli medlemmar på Shareville (nedan 

’’Medlemmar’’, ’’Medlemskap’’ eller ’’Medlem’’ omfattas av definitionen 

’’Användare’’ vid tillämpningen av dessa Villkor). Ett medlemskap 

förutsätter att Användaren är kund i Nordnet Bank AB eller Nordnet 

Pensionsförsäkring AB (’’Nordnet’’).

2.2 I samband med registrering av Medlemskap ombeds Användaren 

att skapa en Shareville-profil. Shareville rekommenderar agerande 

under ett alias vid registrering av en Shareville-profil i syfte att 

minimera riskerna för att någon otillbörligen utnyttjar uppgifterna 

som publiceras på Plattformen. Det är inte tillåtet att utge sig för 

att vara någon annan vid registrering av en profil. Tänk alltid efter 

innan publicering av innehåll på Plattformen. Det är väsentligt att inte 

avslöja personliga uppgifter eller annan information som kan användas 

i otillbörligt syfte och/eller till skada eller men för Användaren eller 

annan, såsom för nätbedrägerier eller identitetsstölder. 

2.3 Användaren ansvarar för att inte dela ut inloggningsuppgifter till 

någon annan och får inte ge någon annan åtkomst till kontot eller 

göra något annat som kan hota kontots säkerhet. Användaren är 

vidare skyldig att vid alla tillfällen hålla Shareville med uppdaterade 

kontaktuppgifter. Användaren får inte skapa ett konto för någon 

annan. Om Shareville av någon anledning avslutat kontot får inte nytt 

konto öppnas utan Sharevilles tillstånd.

 

2.4 All information som en Användare bidrar med publiceras 

på Plattformen utan förhandsgranskning. I syfte att skapa en 

inbjudande och vänlig ton på Plattformen uppmanas Användare att 

uppmärksamma Shareville på andra Användares överträdelser och 

missbruk som äger rum på Plattformen.
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3. Användares uppgifter 
3.1 När Användare publicerar innehåll eller uppgifter på Plattformen 

innebär det att Användare tillåter att alla, inklusive personer som inte 

är Användare, kan komma att ta del av och använda uppgifterna samt 

koppla dem till Användarens Sharevilleprofil. 

3.2 Genom godkännandet av dessa Villkor ger Användaren Shareville 

och övriga Användare en oinskränkt rätt att fritt nyttja och bearbeta 

all text och information som Användare bidrar med på Plattformen. 

Shareville och Användarna kan således fritt sammanställa, redigera, 

vidareförmedla, publicera samt på annat sätt använda informationen 

utan ytterligare godkännande från Användaren samt överlåta sina 

rättigheter i enlighet härmed till tredje part (se nedan avseende 

personuppgifter). 

3.3 Användaren ger vidare Shareville och övriga Användare en icke-

exklusiv, överföringsbar, vidarelicensierbar, royaltyfri, global licens att 

använda allt innehåll och alla uppgifter som Användaren publicerar på 

Plattformen och som omfattas av upphovsrätten (”Skyddat material”). 

Denna licens upphör att gälla när Användarens Medlemskap avslutas 

förutsatt att innehållet inte delats med andra. Skyddat material kan 

dock komma att finnas kvar i säkerhetskopior under en viss tid men 

utan att det är tillgängligt för andra. 

4. Användares ansvar
4.1 Användare förbinder sig att följa dessa Villkor i sin helhet. Det 

innebär bland annat att Användare åtar sig att: 

(a) följa alla gällande lagar och regelverk vid användandet av 

Shareville och att inte använda Shareville för att utföra någon olaglig, 

vilseledande, skadlig eller diskriminerande handling;

(b) tillse att agerandet på Plattformen inte kan anses utgöra 

spridande av falsk eller vilseledande information som kan innebära 

otillbörlig marknadspåverkan enligt lag om straff för marknadsmissbruk 

vid handel med finansiella instrument och att inte bidra med 

insiderinformation eller på annat sätt agera i syfte att otillbörligt 

påverka värderingen av ett finansiellt instrument;

(c) bidra till en positiv stämning på Plattformen genom att avstå från 

personangrepp, aggressiva uttalanden, förolämpningar, rasistiska eller 

sexistiska åsikter, inlägg som saknar relevans för Plattformens syfte, 

kommersiella meddelanden samt yttranden som kan verka stötande;

(d) inte publicera innehåll som är hatiskt, hotfullt eller pornografiskt 

eller som uppmanar till våldshandlingar eller bryter mot 

bestämmelserna i gällande författningar såsom personuppgiftslagen 

eller lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor;

(e) inte bidra med material, eller länka till material, som kan innebära 

intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag 

eller annans rätt, 

(f) inte skaffa eller försöka skaffa sig åtkomst till andra Medlemmars 

inloggningsuppgifter eller bereda eller försöka bereda sig otillbörlig 

åtkomst till anslutna nät eller dataresurser, eller obehörigen ta del 

av, använda, förstöra, förvanska eller vidarebefordra information från 

sådan källa;

(g) inte samla in Användares innehåll eller uppgifter, eller på annat 

sätt skaffa åtkomst till Plattformen via automatiserade metoder (t ex 

robotar, spindlar eller scrapers) utan Sharevilles tillstånd; 

(h) inte ladda upp virus eller annan skadlig programkod eller vidta 

någon åtgärd som kan inaktivera, överbelasta eller försämra 

Plattformens funktionalitet; samt

(i) inte utan godkännande från Shareville göra reklam eller i 

kommersiellt syfte annonsera för egna eller andras tjänster. 

4.2 Det är inte tillåtet att publicera investeringsrekommendationer eller 

att tillhandahålla investeringsrådgivning på Shareville utan föregående 

skriftligt godkännande av Shareville. I den mån Användare ändå 

bidrar med investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer 

ansvarar  Användaren för att uppfylla de krav på innehåll och 

utformning som vid var tid följer av tillämpliga författningar. 

5. Personuppgifter
5.1 Nordnet behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de 

personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med ansökan och 

avtal, eller som i övrigt registreras i samband med administrationen av 
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förevarande produkter och tjänster. 

5.2. Ändamålen med behandlingen är att samla in, kontrollera 

och registrera personuppgifterna inför ett ingående av ett avtal 

samt att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. 

Därutöver kan uppgifterna komma att behandlas för att uppfylla 

rättsliga förpliktelser, genomföra marknads-, affärs- och kundanalyser 

(inbegripet profilering), bedriva marknadsföring samt förbättra, 

utveckla och kundanpassa de tjänster och produkter som erbjuds. 

5.3. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för andra 

ändamål än för vilka de samlats in, i enlighet med tillämplig lag. Om 

direktreklamspärr har begärts kommer uppgifterna inte att behandlas 

för direktmarknadsföring. Fullständig information om behandlingen 

av personuppgifterna och i enlighet med tillämplig lag. Om 

direktreklamspärr har begärts kommer uppgifterna inte att behandlas 

för direktmarknadsföring. Fullständig information om behandlingen av 

personuppgifterna och registrerades rättigheter finns på 

www.nordnet.se. Genom att ingå förevarande avtal bekräftar du som 

registrerad att du tagit del av denna information. 

5.4 Shareville kommer inte, utöver vad som följer av dessa Villkor, 

att avslöja någon Användares identitet (i det fall den inte framgår 

av information som Användaren själv bidragit med på Plattformen) 

för tredje part om inte Shareville åläggs av behörig myndighet 

att utge sådan information, vilket skulle kunna ske vid exempelvis 

brottsmisstanke riktad mot Användare.

5.5 Utskick via e-post till Medlemmar kan komma att innehålla nyheter 

och information från Shareville såväl som information och erbjudanden 

från Sharevilles samarbetspartners. På begäran av Medlem upphör 

Shareville med utskick som inte krävs för upprätthållandet eller 

fullgörandet av dessa Villkor.

6. Tillåten användning och immateriella rättigheter
6.1 Alla rättigheter (exempelvis upphovsrätt eller varumärkesrätt) till 

allt material (inklusive text, data, grafik, logotyp, struktur och layout) 

som förekommer på Plattformen och som Användare inte bidragit 

med tillhör Shareville och/eller dess rättighetshavare. Användare har 

således inte rätt att kopiera, ladda ner eller sprida sådant material. 

7. Cookies
7.1 På Plattformen används cookies för att Shareville ska kunna mäta 

trafiken på Plattformen och för att kunna förbättra upplevelsen 

för Användarna. Om Användare inte accepterar användning av 

cookies kan webbläsaren  konfigureras till att inte acceptera cookies 

alternativt kan Användare välja att inte använda Plattformen. Om 

Användare väljer att ställa in sin  webbläsare att inte acceptera 

cookies kan Sharville tyvärr inte garantera att Plattformen fungerar 

korrekt.

8. Ansvar och skadestånd
8.1 Shareville ansvarar inte för något innehåll eller för någon 

information som tillhandahålls av Shareville eller som Användare 

överför till eller delar på Shareville. Allt användande av Plattformen 

sker på egen risk och Plattformen tillhandahålls i befintligt skick utan 

garantier avseende säkerhet eller tillgänglighet.

8.2 Shareville ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller förlust 

som drabbar Användare eller tredje man på grund av innehåll eller 

information som tillhandahålls av Shareville eller som Användare 

överför till eller delar på Plattformen eller på grund av brister 

i tillgängligheten till Plattformen. Shareville ansvarar vidare inte 

för tredje parters handlingar, uppgifter eller data och Användare 

friskriver Shareville från alla anspråk och skadestånd som uppstår 

på grund av eller som på något sätt är kopplade till Användares 

nyttjande av Plattformen. Begränsningen av Sharevilles ansvar för 

skada gäller dock inte om skadan orsakats av grov vårdslöshet.

8.3 Shareville tillhandahåller inte investeringsrådgivning och 

utarbetar inte investeringsrekommendationer eller –analyser enligt 

lag om värdepappersmarknaden eller lag om handel med finansiella 

instrument. Shareville friskriver sig helt från ansvar för eventuella 

rådgivande kommentarer eller rekommendationer som Användare 

bidrar med på Plattformen.

8.4 Shareville förbehåller sig rätten att övervaka och ta bort innehåll 

på Plattformen men granskar inte inlägg innan de publiceras. Shareville 

har rätt att när som helst och utan angivande av skäl stänga av en 

Användare och avsluta ett konto om Shareville anser att denne bryter 

mot Villkoren eller annars använder Plattformen på ett sätt som enligt 

Sharevilles uppfattning kan orsaka Shareville, Användare, Sharevilles 

samarbetspartners eller annan tredje man skada. 

8.5 Brott mot dessa Villkor eller tillämplig lagstiftning kan leda till 

att Shareville säger upp Medlemsskapet och till att Användare blir 

ersättningsskyldig mot Shareville för eventuell skada som denne kan 

ha orsakat Shareville genom sådant brott. Om någon fram ställer 

skadeståndskrav mot Shareville som rör Användarens handlingar, 

Användarens innehåll eller uppgifter på Plattformen och Användare  

brutit mot dessa Villkor eller tillämpliga regelverk, åligger det 

Användaren  att ersätta Shareville för alla skador, förluster och 

kostnader av alla slag som uppstår ur sådant anspråk. 

9. Ändring av villkor och avslutande av medlemskap
9.1 Shareville respektive Medlem har rätt att säga upp dessa Villkor 

till omedelbart upphörande varvid Medlemmens Sharevilleprofil ska 

stängas ned inom rimlig tid. Eventuella kommentarer som Medlemmen 

bidragit med kommer emellertid att finnas kvar på Plattformen om 

Shareville inte anser att det finns skäl att ta bort dem. 

9.2 Shareville ska ha rätt att när som helst göra förändringar på 

Plattformen, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Plattformen. 

Shareville skall underrätta Medlemmar vid ändring av Villkoren. Om 

en Medlem fortsätter att använda Plattformen efter att ändringar i 

Villkoren gjorts, innebär det att denne godkänner ändringen. 

10. Lagval samt tvistelösning
10.1 Tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska ske enligt svensk rätt 

och tvist i anledning härav ska avgöras av svensk domstol. I tillämpliga 

fall, enligt vad som gäller enligt Allmänna Reklamationsnämndens 

regler, har konsument möjlighet att i första hand vända sig till 

Allmänna Reklamationsnämnden för att få tvisten prövad.
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