Handel med insatskapital i Södra
Södra arrangerar
tillsammans med SKM
handel med inbetalt och
emitterat insatskapital
i Södra. Handeln sker
i huvudsak månadsvis,
med vissa undantag.
Olika handelsdatum
(orderperioder) gäller
för inbetalt respektive
emitterat insatskapital.

Regler för handeln
Följande regler gäller för handel med inbetalt och emitterat
insatskapital i Södra:
• Det är endast medlem i Södra som kan delta i denna
handel.
• Medlem får endast delta med en köporder eller en
säljorder per handelsdag och handelstyp (inbetalt eller
emitterat insatskapital).

Online-handel kräver Mobilt Bank-ID
Handel med insatskapital i Södra sker online. Observera
att online-handeln kräver Mobilt Bank-ID. Organisationer
eller dödsbon som vill lägga en order får använda en
särskild blankett som laddas ner för utskrift under
inloggning på sodra.com (Min Skogsgård). Den kan också
beställas hos Södra på telefon 0470-891 00, eller via e-post
medlemsservice@sodra.com.

• Order ska gälla en handelspost av emitterat eller inbetalt
insatskapital uttryckt i nominellt belopp.
• Köporder gällande inbetalt insatskapital är begränsad
till ett belopp motsvarande medlemmens individuella
insatsskyldighet i kronor minus saldo på kontot. En övre
gräns motsvarande 200 insatser multiplicerat med en
insats värde, 900 kronor, finns också.
• Säljorder gällande inbetalt insatskapital är begränsad
till det belopp som överstiger medlemmens individuella
insatsskyldighet i kronor. Medlem som ansökt om
utträde ur Södra innefattas inte av ovan begränsning.
• En order ska innehålla uppgifter om den lägsta
säljkursen alternativt högsta köpkursen som säljaren
respektive köparen kan acceptera (”limit”). Dessa
limiter anges i procent av nominellt belopp. Lägsta
möjliga limit är det nominella värdet 100.
• En order ska ha inkommit till SKM senast sista dagen
i handelsperioden. Order som kommer in försent med
posten dagen efter sista dag för orderläggning för
aktuell handelsperiod lämnas utan avseende om inte
annat anges på blanketten.
• En order gäller en handelsperiod eller till dess den
återkallats (makulerats). Order eller del av order som
leder till avslut på handelsdagen förfaller.
• Medlem som lämnar köporder måste ha ett belopp
minst motsvarande orderns ordervärde tillgängligt
på medlemskontot eller insatt till likvidkontot i Södra
(belopp x kurs).

Så här lägger du en order
En order ska inkomma till SKM på något av följande sätt:
• Order läggs digitalt online på sodra.com.
• Order läggs via särskild blankett som laddas ner för
utskrift under inloggning på sodra.com (Min Skogsgård).
Den kan också beställas hos Södra på telefon 0470-891 00,
eller via medlemsservice@sodra.com.

Digital order online
Så här går du till väga när du lägger en köp- eller
säljorder digitalt online på sodra.com:
• Välj ”Köp” eller ”Sälj” under orderläggning.
• Välj typ av insats, inbetalt eller emitterat.
Här ser du saldot på respektive konto.
• Ange belopp.
• Ange kurs (lägst 100).
• Hur mycket du får betala vid köporder visas under
”Summa att betala” (belopp x kurs i procent).

Södra säkerställer att handel kan ske
Order som inkommit till SKM registreras hos SKM. Ordern
kommer dock att överföras till Södra för att Södra ska
kunna säkerställa att handel kan ske på avsett sätt. Södra
kontrollerar bland annat att den som lägger en order
är medlem, att säljare innehar emitterat eller inbetalt
insatskapital uppgående till minst den volym som
säljordern avser och att köpare har ett belopp minst
motsvarande orderns ordervärde tillgängligt på medlemskontot eller insatt på likvidkontot i Södra. En order som
i något avseende inte infriar dessa krav kan komma att
lämnas utan avseende.

• Välj ”Gå vidare” (alternativt ”Återgå”).

Ordlista

• Bekräfta köp-/säljorder. Läs igenom
informationen noga och följ instruktionerna.

Handelsdag

• Ange, eller eventuellt ändra, e-postadress
och mobilnummer.
• Godkänn hantering av personuppgifter
respektive handelsvillkor.
• Tryck på ”Signera och lägg köporder”.
• SKM bekräftar mottagandet av digital order via
e-post till dig.
• Om du vill ändra eller återkalla en digitalt lagd
order, ska du makulera ordern på sodra.com. En
ny order ersätter alltid en tidigare lämnad order.
En sådan ny order ska vara SKM tillhanda senast
sista dagen i handelsperioden.
• Glöm inte att betala in till likvidkontot vid
köporder om du inte redan har täckning på ditt
medlemskonto, för att din order ska vara giltig.

Den dag när transaktionspriset fastställs och ordrar
matchas.
Handelsperiod
Den tidsperiod under vilken order kan lämnas till Södra.
Handelspost
Det nominella belopp emitterat eller inbetalt insatskapital som en order omfattar.
Handelstyp
Inbetalt eller emitterat insatskapital.
Limit
Det högsta pris för köp respektive det lägsta pris
för sälj, angivet i procent av nominellt belopp, som gäller
för en order.
Limitintervall
Det intervall som föreligger mellan säljarens och
köparens limiter i den sist matchade affären.

Order via blankett

Nominellt belopp

Tänk på följande när du lägger order via blankett:

Belopp till vilket insatskapitalet är utgivet angivet
i svenska kronor.

• Order via blankett måste vara undertecknad
av samtliga tillgångsberättigande parter.
• Om du vill ändra eller återkalla en order lagd
via blankett, ska du makulera ordern genom
att skicka en ny orderblankett till SKM enligt
ovan, i vilken du markerar på avsedd plats att
det är fråga om en återkallelse. En ny order
kan lämnas på samma blankett. En sådan
återkallelse ska vara SKM tillhanda senast sista
dagen i handelsperioden.
• Order som är oläslig, ofullständig eller felaktigt
ifylld kan komma att lämnas utan avseende.
• Glöm inte att betala in till likvidkontot vid
köporder om du inte redan har täckning på ditt
medlemskonto, för att din order ska vara giltig.

sodra.com

Ordervärde
Ett värde som motsvarar en orders nominella belopp
multiplicerat med orderns limit
Transaktionspris
Det pris som fastställs på handelsdagen och som
gäller för samtliga order som blir genomförda den
aktuella handelsperioden.
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• Samtliga fält i blanketten ska fyllas i.

