
 

CMC MARKETS CHART FORUM  

Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa 
regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare 
av ett demo-konto (även om användare av demo-konto endast har "skrivskyddad" åtkomst till 
Chart Forum). De sammanfattar vad vi anser är acceptabelt och oacceptabelt Innehåll och 
användning av Chart Forum. Dessa regler utgör en del av Våra villkor. Vi kan uppdatera 
bestämmelserna från tid till annan, så läs dem innan du postar något innehåll på Chart Forum. 
Se våra Villkor på vår hemsida http://www.cmcmarkets.se/sv/villkor/allmant/chart-forum för 
ytterligare information om vad som är tillåtet och inte. Dessa regler finns även tillgängliga i 
Chart Forum.  

Regel 1: Bidra till diskussionen – vi välkomnar din åsikt  

Syftet med Chart Forum är att våra användare ska kunna hjälpa varandra, dela personliga 
åsikter och diskutera olika idéer. Vi välkomnar bidrag från både nya och erfarna användare 
av Chart Forum och vår plattform. Dock får Chart Forum inte användas för att marknadsföra 
finansiella tjänster och produkter, tillhandahålla investeringsrådgivning eller uppmuntra 
andra användare att vidta investeringar i finansiella instrument. Kom ihåg att andra användare 
agerar som privatpersoner och inte som yrkesmän och det är mycket osannolikt att de 
kommer att ha några förpliktelser gentemot dig. De flesta av de andra användarna kommer 
inte att vara professionella investerare, och även de som är det, kommer inte att använda 
Chart Forum i en yrkesroll. Tredje partsinnehåll inklusive stöd från andra användare bör 
därför inte behandlas som om det tillhandahålls inom ramen för näringsverksamhet eller på 
ett professionellt sätt och du bör inte förlita dig på informationen. Du bör inte förlita dig på 
något Innehåll när du fattar beslut eller avstår från att göra ett beslut eller att välja ett visst 
handlingsalternativ. Om du behöver professionell investeringsrådgivning, bör du inhämta 
oberoende professionell rådgivning från en kvalificerad rådgivare avseende relevanta 
investeringar eller frågor av ekonomisk, juridisk, regelverksmässig eller skatterättslig 
karaktär eller liknande frågor. 

Regel 2: Chart Forum är ett publikt forum – du är juridiskt ansvarig för det du 
publicerar  

Du är juridiskt ansvarig för vad du skickar till oss. När ditt Innehåll publicerats på Chart 
Forum kan alla med tillgång till Chart Forum se detta. Du får endast använda sådant Innehåll 
i Chart Forum och du accepterar att inte ta bort eller göra sådant Innehåll tillgängligt för 
någon utanför Chart Forum. Gör ditt innehåll tydligt så att det inte missförstås. Ditt Innehåll 
kan betygssättas och bedömas av andra användare. Du kan uttrycka en stark åsikt, men tänk 
på att överväga hur ditt Innehåll kan tas emot av andra då så många olika typer av människor 
kan se den.  

Regel 3: Ingen marknadsföring av finansiella tjänster och produkter  

Du får inte använda Chart forum att marknadsföra finansiella tjänster eller produkter som 
erbjuds av dig eller en tredje part. Med detta menas meddelanden som uppmuntrar eller 
försöker uppmuntra andra att köpa, sälja eller utöva andra rättigheter avseende investeringar 
och finansiella instrument. Ditt Innehåll får inte innehålla en inbjudan eller uppmaning i syfte 



att övertala andra att gå in i en investering eller att bedriva investeringsverksamhet. 
Marknadsföring innehåller oftast ett inslag av övertalning. Det är dock tillåtet att uttrycka 
personliga åsikter, men inte om du (eller någon annan som är ansluten till dig) har ett direkt 
eller indirekt kommersiellt intresse som är kopplat på något sätt till vad du säger. Det är 
viktigt att du följer denna begränsning, eftersom brott mot den kan leda till legala påföljder. 
Om någon annan marknadsför finansiella tjänster och produkter på annat håll får du inte 
upprepa det eller lägga upp en länk till detta på Chart Forum. Tänk på att investeringar för 
detta ändamål täcker ett brett spektrum av tillgångar och produkter. Hit hör till exempel: 
aktier, obligationer, derivat, obligationer, försäkringar och lån (inklusive bolån). 

Regel 4: Inge marknadsmissbruk  

Du får inte använda Chart Forum att begå marknadsmissbruk (som är ett brott). 
Sammanfattningsvis förekommer detta i samband med olika marknadsnoterade investeringar 
(till exempel aktier, obligationer och derivat) och inkluderar följande (som exempel):  

•  handla eller försöka att handla med sådana investeringar eller relaterade investeringar med 
hjälp av insiderinformation,  
•  röja insiderinformation till en annan person ,  
•  vidta åtgärder baserade på information som inte är allmänt tillgänglig för marknaden, vilket 
om möjligt , skulle betraktas som relevant för investerare i sådana investeringar,  
•  om du är en vanlig marknadsanvändare, uppträdande som sannolikt kommer att betrakta 
som ett misslyckande att leva upp till de normer som förväntas av en person i din position på 
marknaden,  
•  genomför transaktioner som eller som sannolikt kommer att ge en falsk bild av marknaden,  
•  driva verksamheter som innefattar användning av någon form av bedrägliga metoder; och  
•  sprida information och/eller uppförande, som ger eller kan förväntas ge en osann bild av 
marknaden för sådana investeringar. Information kan sannolikt betraktas som 
insiderinformation om den är av specifik natur om en investering och inte är allmänt 
tillgängligt på marknaden. Till exempel utgör företagsuppgifter som finns i offentliga register 
inte insiderinformation. Å andra sidan, kommer uppgifter om ett uppköp av bolag som ännu 
inte offentliggjorts sannolikt att betraktas insiderinformation. Du kan begå marknadsmissbruk 
även om du inte hade för avsikt att göra det.  

Regel 5: Inga missvisande uttalanden eller beteenden  

Det är ett brott att göra uttalanden som du vet är osanna, felaktiga eller ofullständiga för att 
övertala en person att ingå och/eller avstå från att ingå ett avtal för att köpa och/eller sälja 
och/eller utöva andra rättigheter i förhållande till eventuella investeringar eller finansiella 
tjänster. Du får heller inte uppträda på ett sätt som skapar en falsk bild av marknaden eller 
pris på investeringar. Här ingår till exempel att artificiellt höja priset på en investering. 

Regel 6: Använd rapporteringsfunktionen  

Vi stöder Chart Forum i att upprätthålla höga krav på deltagande. Om du anser att en 
kommentar inte följer dessa regler eller våra Villkor, använd funktionen för att rapportera 
missbruk som finns på Chart Forum. Funktionen ska endast användas för klagomål avseende 
överträdelser av dessa regler eller våra Villkor, inte för att du inte håller med Innehållet. Om 
du av någon anledning inte kan använda rapporteringsfunktionen av missbruk, vänligen maila 
oss på moderation@cmcmarkets.com 



Regel 7: Inget förtal eller andra övergrepp  

Du får aldrig göra eller uppmana någon att göra kommentarer som är:  

•  ärekränkande, felaktiga eller missvisande; 
•  kränkande, hotfullt, kränkande eller pinsamt för andra; 
•  obscent, osmakligt eller av sexuell natur; eller  
•  kränkande, vanvördigt, ohyfsat, rasistiskt, sexistiskt, homofobiska eller diskriminerande 
mot religioner eller andra folkgrupper.  

Regel 8: Sekretess, integritet och domstolstrots  

Vänligen respektera människors privatliv. Det är inte tillåtet att skicka konfidentiell eller 
privat information. Till exempel får du inte inkludera telefonnummer, e-postadress eller andra 
kontaktuppgifter till någon person i dina inlägg. När du har ett klagomål med CMC Markets 
som är under pågående utredning eller lösning, vill vi uppmana er att inte använda Chart 
forum för att diskutera detaljerna i detta klagomål. Alla klagomål ska tas direkt med oss 
genom att använda för våra rutiner för klagomålshantering som finns på vår hemsida: 
http://www.cmcmarkets.se/sv/villkor/allmant/klagomalshantering. Du bör inte skriva något 
som kan påverka väntande eller pågående rättegångar eller bryta mot några domstolsbeslut. 
Till exempel, du bör inte nämna ifall du har någon personlig kännedom om någon som har 
gripits eller har åtalats för ett brott eller något annat som skulle kunna påverka rättegången. 
Om du gör detta, kan det innebära domstolstrots, vilket är ett brott. 

Regel 9: Ingen rådgivning, marknadsföring, reklam eller utredning  

Du får inte använda Chart Forum för:  

•  främjande eller tillhandahållande av produkter eller tjänster (inklusive finansiella produkter 
eller tjänster, såsom investeringsrådgivning av något slag), eller för andra kommersiella 
ändamål,  
•  någon sponsring, framställning, aktion, kampanj, undersökning eller kedjebrev; eller  
•  en utredning, t.ex. spåra någon person.  

Regel 10: Ingen falsk identifiering och korrekt offentliggörande 

Du får inte låtsas vara någon annan (till exempel en expert, en annan användare eller en 
medlem av vårt team). Du får inte låtsas eller ge intryck av att du saknar anknytning till ett 
företag, finansiell produkt eller tjänst, fråga eller ämne, när så i själva verket är fallet. Om du 
har en personlig koppling till frågor som diskuteras eller anges på Chart Forum, bör du 
offentliggöra din relation till detta eller, i förekommande fall, inte kommentera alls. Du får 
inte försöka dölja din identitet, t.ex. med hjälp av proxyservrar eller liknande.  

Regel 11: Inga upphovsrättsintrång eller länkande till olagligt material 

Du kommer inte att kunna ladda upp ditt eget eller tredje parts Innehåll på Chart forume, men 
du kan skapa eget Innehåll såsom handelsdiagram med hjälp av verktyg och funktioner 
tillgängliga för dig på Chart forumet. Du får inte skicka in Innehåll som är eller riskerar att bli 
ett intrång i upphovsrätt eller databasrättigheter (eller någon annan immateriell rättighet). Till 



exempel, får du inte kopiera tredjeparts text, foton, diagram, tabeller, diagram, musik-eller 
videoinnehåll utan medgivande. Du får inte tillhandahålla länkar till webbplatser eller annat 
material som inte uppfyller våra Villkor, inklusive dessa Forumriktlinjer. Till exempel får du 
inte länka till en webbplats som innehåller falskt, vilseledande eller ärekränkande material 
eller bryter mot immateriella rättigheter eller marknadsföring av finansiella tjänster eller 
produkter eller bryter mot marknadsmissbruksregler. Du får inte länka till en webbplats som 
inte är tillgänglig för allmänheten (t.ex. på ett sätt som skulle kringgå en betalningslösning).  

Regel 12: Språk och relevans Var artig 

. Använd inte svordomar eller grovt språk. Håll dina synpunkter relevanta för diskussionen. 
Förolämpa inte andra bidrag, bidragsgivare eller vår personal eller diskutera borttagande av 
något Innehåll på Chart Forum eller avstängning eller uppsägning av någon användare.  

Regel 13: Respektera syftet såväl som den ordagranna lydelsen av Forumriktlinjerna 

När du bestämmer dig för vad som är acceptabelt, vänligen också respektera andan och tonen 
i dessa regler. 

Regel 14: Borttagande av Innehåll 

Vi har rätt att granska Innehållet, vilket inkluderar alla kommentarer, på Chart Forum (men vi 
är inte skyldiga till och kan inte göra det). Kommentarer som bryter mot betydelsen eller 
andan i dessa regler eller våra Villkor kan avlägsnas . Om vi tar bort något Innehåll, kommer 
vi i allmänhet att ta bort hela inlägg , eller vid behov , hela trådar (inte delar). Detta innebär 
att även om bara en mening är stötande kommer hela kommentaren vanligtvis att tas bort. Om 
en kommentar eller en tråd tas bort, kan det vara för något av flera skäl. Vanligtvis kommer 
det bero på att kommentaren bryter dessa regler eller våra Villkor eller är föremål för en 
rapport avseende missbruk. Ibland kan kommentaren tas bort eftersom den är ansluten till en 
annan kommentar som håller på att avlägsnas. Vi hoppas att du förstår att när vi väl meddelas 
om ett klagomål, kan vi vara tvungna att ta bort en kommentar av juridiska skäl. Om ditt 
innehåll har tagits bort, kan vi meddela dig så att du vet detta eller för att informera dig om du 
har förbjudits från att lämna ytterligare kommentarer till Chart Forum (men vi är inte 
skyldiga att göra något av dessa saker och kan inte alltid göra så). Om du är medveten om att 
Innehållet har tagits bort, ska du inte medvetet återigen skicka in eller länka till samma 
Innehåll. 

Regel 15:  Avstängning och uppsägning 

Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller säga upp din användning av Chart Forum enligt 
vår egen bedömning. Här är några skäl till varför vi skulle kunna göra det:  

• Överträdelser av dessa regler eller våra Villkor; 
• Underlåtenhet att respektera andan och tonen i forumet; eller  
• Beteende eller kommentarer som kräver en oproportionerligt stor del av vår tid, eller 

kränkningar av vår personal. Längden av en avstängning eller om vi beslutar att säga 
upp kontot beror på alla omständigheter. Om vi avbryter eller förbjuder din 
registrering ska du inte försöka att omregistrera eller skicka Innehåll (t.ex. genom att 
använda någon annans konto), utan vår tillåtelse. Om du har avslutat ditt live-konto 



hos oss eller meddelar oss om att du vill upphöra med all användning av ditt demo-
konto har vi rätt att omedelbart avsluta din användning av Chart Forum.  

 


