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I henhold til gældende lovgivning, herunder Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til 
værdipapirhandlere skal Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord) have en skriftlig politik, som:

• Identificerer hvilke forhold der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører en 
risiko for, at en eller flere kunders interesser skades.

• Fastsætter procedurer og foranstaltninger til håndtering af sådanne konflikter.

Spar Nord skal sikre, at interessekonflikter identificeres, forebygges og håndteres for at 
varetage kundernes interesser bedst muligt.    

En interessekonflikt i forbindelse med investeringsrådgivning eller udførelse af kunders ordre 
kan opstå, hvis der er modstridende interesser mellem på den ene side Spar Nord/
medarbejderen og på den anden side kunden. Modstridende interesser kan medføre en risiko 
for, at en eller flere kunders interesser skades.

I interessekonfliktpolitikken anvendes fællesbetegnelsen værdipapirer for værdipapirer, 
investeringsprodukter, derivater og andre finansielle instrumenter.

En interessekonflikt kan opstå:

• Hvis en medarbejder får viden om en kundes tiltænkte købs- eller salgsplaner, som kan
have betydning for andre kunders eller bankens egne investeringsbeslutninger.

• Ved anbefaling af eller rådgivning om handel med værdipapirer, som Spar Nord selv har
udstedt, har ejerandele i eller hvor udstederen har et samarbejde med Spar Nord.

• Ved anbefaling af eller rådgivning om handel med værdipapirer, hvor medlemmer af
Spar Nord Banks bestyrelse eller direktion også er medlem af bestyrelse eller direktion
hos udstederen.

• Hvis en medarbejder har en interesse i værdipapirer, i hvilke en af Spar Nords kunder
tillige har interesse.

• Hvis kunden og Spar Nord har hver sin interesse i omsætning af de samme værdipapirer
i forbindelse med investeringsrådgivning.

Interessekonfliktpolitik
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• Hvis Spar Nord har en beholdning og dermed en interesse i en investeringsanbefaling,
som vedrører værdipapirer, der tilbydes Spar Nords kunder.

• Hvis Spar Nord har egen interesse i omsætning af samme værdipapir, som indgår i
fuldmagtskunders portefølje eller i Spar Nords Puljer i Spar Nords Kapitalforvaltning.

• Hvis vederlaget for Spar Nords Kapitalforvaltning afhænger af afkastet eller
omsætningen.

• Ved offentliggørelse af Investeringsanbefalinger.

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter

Spar Nords organisering forebygger generelt interessekonflikter. I de tilfælde, hvor der er 
identificerede interessekonflikter, har Spar Nord interne forretningsgange og procedurer til 
håndtering og kontrol af disse. Det drejer sig især om:

• Særlige regler for at viden kun må være tilgængelig for de personer, som har et legitimt 
behov herfor.

• Regler om at medarbejdere ikke må handle selv eller rådgive andre om handler i et 
børsnoteret selskab, hvis medarbejderen har oplysninger om selskabet, som ikke er 
offentliggjorte, og som vil kunne påvirke kursen.

• Særlige regler om køb og salg af værdipapirer for de medarbejdere, som har adgang
til informationer om markedet, og som kan have kendskab til en endnu ikke effektueret 
kundeordre, der er af en størrelse, så den vil kunne påvirke kursen på det pågældende 
værdipapir.

• Løbende uddannelse af medarbejdere i relevant lovgivning.

• Særlige regler i Spar Nords ordreudførelsespolitik om rækkefølge for afvikling af handler 
til kunder og Spar Nords handelsbeholdning, hvis handlerne registreres samtidigt.

• Procedurer for investeringsrådgivning, herunder krav om at der gives oplysning om, at der 
ikke ydes investeringsrådgivning på et uafhængigt grundlag, og at 
investeringsrådgivningen er baseret på en vurdering af et begrænset antal forskellige 
værdipapirer fra udstedere eller leverandører, hvoraf nogle har snævre forbindelser med 
Spar Nord.

• Særlige kontroller i forhold til handler gennemført af Spar Nord Kapitalforvaltning.

• Der er interne regler og procedurer for rådgivning om og handel med værdipapirer 
udstedt af Spar Nord. 

• I Spar Nord er der etableret en uafhængig compliance funktion, der løbende vurderer og 
kontrollerer, om Spar Nord overholder de lovkrav, der er gældende for Spar Nord som 
værdipapirhandler, og herunder medvirker til at håndtere interessekonflikter.

• Opstår en interessekonflikt mellem Spar Nord og kunden eller Spar Nords medarbejder og 
kunden, vil Spar Nord oplyse herom, så kunden får mulighed for at varetage sine 
interesser på informeret grundlag.
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Andre oplysninger

Product Governance
Banken har procedurer for produktgodkendelse i forbindelse med udvikling, markedsføring og 
distribution af nye finansielle produkter og tjenesteydelser til kunder. 

Disse procedurer skal sikre, at værdipapirer kun afsættes til de relevante målgrupper og 
opfylder målgruppens behov i forhold til blandt andet bæredygtighedsprofil, 
investeringsformål og risikoprofil. 

Standardprovision
På investeringsområdet har Spar Nord en række samarbejdsaftaler. Som led i samarbejdet 
modtager Spar Nord en standardprovision i forbindelse med kundens beholdning af de 
pågældende investeringsbeviser og -fonde. Der er oplyst om samarbejdsaftaler og 
standardprovisioner på sparnord.dk/investeringsinfo. Spar Nord modtager ikke provision i 
forbindelse med kunders handler, der indgår i porteføljepleje og i Spar Nords Puljer.

Udbytter
Spar Nord har ejerandele i en række finansielle virksomheder, som Spar Nord modtager 
udbytte fra.

Mindre naturalieydelser
Spar Nord modtager naturalieydelser af mindre værdi, som eksempelvis deltagelse i 
konferencer og modtagelse af produkt- og markedsinformation. Der er oplyst om dette på 
sparnord.dk/investeringsinfo.

Bonusordninger
Eventuelle bonusordninger til Spar Nords medarbejdere fastsættes uafhængigt af Spar 
Nords indtjening i forhold til de enkelte forretninger eller kunder.
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