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Blankett för ansökan om undantag enligt 15 a kap. 6 § lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden 

Icke-finansiella enheter, enligt definitionen i artikel 2.1 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2017/591, som använder råvaruderivat i prissäkringssyfte har, med 
stöd av 15 a kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, möjlighet att 
ansöka om undantag från tillämpningen av positionslimiter. Undantaget innebär att 
positionslimiterna inte ska vara tillämpliga på positioner som innehas för en icke-
finansiell enhets räkning och som på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i 
direkt samband med affärsverksamheten hos denna icke-finansiella enhet. 

Observera att ett icke finansiellt företag enbart behöver ansöka om undantag för 
tillämpningen av positionslimiter om nettovärdet av företagets positioner överskrider 
den positionslimit som fastställts av Finansinspektionen.  

När ansökan har kommit in skickas ett handläggarbrev ut, med instruktioner för 
betalning av ansökningsavgiften (15 000 kr). Finansinspektionen kommer att hantera 
en inkommen ansökan inom 21 kalenderdagar från det att ansökningsavgiften betalats. 

1. Uppgifter om det företag som ansöker om undantag:  

Fullständigt 
bolagsnamn: 

 

LEI-kod:  
Organisationsnummer:  

 

2. Behörig företrädares försäkran och underskrift: 

Härmed bekräftas att företaget är en icke-finansiell enhet enligt definitionen i artikel 
2.1 i förordning (EU) 2017/591, samt att företaget kommer att underrätta 
Finansinspektionen om det sker betydande förändringar i de uppgifter som ligger till 
grund för denna ansökan enligt kraven i artikel 8.4 i (EU) 2017/591. 
 
 
 
______________________________________ 
Behörig företrädares underskrift 
 
 
______________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
______________________________________ 
Ort och datum 
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3. Kontaktperson för företaget som inkommit med ansökan: 

Namn:  
Titel:  
Postadress:  
Telefonnummer:  
Mejl:  

 

4. Beskriv arten av företagets affärsverksamhet rörande den råvara som är 
underliggande tillgång för det råvaruderivat som undantaget avser: 

 
      

 
 
5. Beskriv värdet av företagets affärsverksamhet rörande den råvara som är 

underliggande tillgång för det råvaruderivat som undantaget avser. Ange även 
hur värdet har beräknats: 
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6. Beskriv arten och värdet av den icke-finansiella enhetens verksamhet i fråga 

om handel med och positioner i det råvaruderivat som undantaget avser som 
handlas på handelsplatser och deras ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt. 

      

 
 

7. Beskriv arten och storleken på de exponeringar och risker i råvaran som 
företaget har eller väntas ha till följd av sin affärsverksamhet och som 
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begränsas eller skulle begränsas genom användning av råvaruderivat.  
 

      

 
 
 
 
 

8. Beskriv hur företagets användning av råvaruderivatet minskar 
affärsverksamhetens exponering och risker: 
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9. Uppgifter om de råvaruderivat som undantaget avser. Notera att dessa uppgifter ska motsvaraförväntade riskreducerande positioner.  

Handelsplats MIC Venue 
product 

code  

Namn på 
råvaruderivat 

Total riskreducerande 
position i 

spotmånadskontrakt (uttryckt 
i poster) 

Total riskreducerande 
position för andra 
månaders kontrakt 
(uttryckt i poster) 

 

Enhet 
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