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CMC MARKETS CHART FORUM 

Ord og utrykk med stor forbokstav skal ha samme betydning som i Vilkårene. 

Vennligst les disse retningslinjer nøye. Disse retningslinjene gjelder for deg enten du er en 

kunde med en live-konto eller en demo-konto (selv om en demo-konto bruker bare har 

"read-only" tilgang til Chart Forum). De oppsummerer det vi anser som akseptabelt og 

uakseptabelt Innhold og bruk av Chart Forum. Disse retningslinjene er en del av våre Vilkår. 

Vi kan oppdatere retningslinjene fra tid til annen, vennligst les dem før du legger inn Innhold 

på Chart Forum. Vennligst se våre Vilkår på vår hjemmeside på 

https://assets.cmcmarkets.com/pdfs/chat-terms-no.pdf for mer informasjon om hva som er 

tillatt og ikke. Disse retningslinjene vil være tilgjengelig på Chart Forum i plattformen hvis du 

trenger tilgang til dem. 

Regel 1:  Bidra til diskusjonen – vi setter pris på dine meninger 

Chart Forum har blitt opprettet for våre brukere til å hjelpe hverandre, dele personlige 

meninger og se ulike synspunkter. Vi tar gjerne imot bidrag fra både nye og erfarne brukere 

av Chart Forum og vår plattform. 

Imidlertid må ikke Chart Forum brukes til utstedelse av finansielle kampanjer, 

investeringsrådgivning eller oppfordre andre brukere til å engasjere seg i 

investeringsaktivitet. 

Husk at brukerne må bare delta i personlig egenskap og ikke som profesjonelle. De fleste 

brukere vil være ikke-profesjonelle investorer og selv om noen er profesjonelle, vil de ikke 

bruke Chart Forum i den kapasitet. Informasjonen som andre brukere bidrar til Chart Forum 

bør ikke behandles som om den er levert i forretningshensyn eller profesjonelt og som sådan 

bør du ikke stole på den. 

Du må ikke stole på noe Innhold i forbindelse med å ta eller avstå fra å ta en avgjørelse eller 

til å gjøre noen bestemt handling. Hvis du trenger profesjonelt investeringsråd, bør du 

innhente uavhengige profesjonelle råd fra kvalifisert rådgiver på alle relevante investerings, 

økonomiske, juridiske, regulatoriske, skattemessige eller liknende saker. 

Regel 2:  Chart Forum er et offentlig forum – du er juridisk ansvarlig for dine innlegg 

Du er juridisk ansvarlig for hva du sender inn. Når Innholdet er online, kan alle med tilgang til 

Chart Forum se det. Du kan bare bruke slikt innhold i Chart Forum og du godtar at du ikke å 

fjerne eller gjøre slikt innhold tilgjengelig for noen utenfor Chart Forum. Vennligst gjør ditt 

Innhold tydelig for å sikre at det ikke blir misforstått. Ditt Innhold kan bli vurdert og gradert av 

andre brukere. Du kan uttrykke en sterk mening, men du må vurdere hvordan ditt Innhold 

kan bli mottatt av andre siden mange forskjellige typer mennesker kan se det. 

Regel 3:  Ingen finansielle promoteringer 

Du må ikke bruke Chart Forum til å foreta finansielle promoteringer eller for å annonsere for 

noen produkter eller tjenester som tilbys av deg eller en tredjepart. Oppsummert, er dette 

kommunikasjon som tilbyr eller søker å oppfordre andre til å kjøpe, selge eller utøve 

rettigheter i investeringer. 

https://assets.cmcmarkets.com/pdfs/chat-terms-no.pdf
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Innholdet må ikke inneholde en invitasjon eller oppmuntring til hensikt å overtale andre til å 

inngå en investering eller å engasjere seg i investeringsaktivitet. Finansielle promoteringer 

inneholder vanligvis et element av overtalelse. Du har lov til å gi uttrykk for personlige 

meninger, men ikke hvis du (eller andre som er koblet til deg) har en direkte eller indirekte 

kommersiell interesse som er knyttet på noen måte til hva du uttrykker. Det er viktig at du er 

nøye med å overholde denne begrensningen, som brudd det kunne resultere i en straffbar 

handling. 

I tillegg, hvis en annen person har kommunisert en finansiell promotering andre steder, må 

du ikke gjenta den eller oppgi en link til den på Chart Forum. 

Husk at investeringer for dette formålet dekker et bredt spekter av aktiva og produkter. Disse 

inkluderer, for eksempel: aksjer, obligasjoner, derivater, forsikringskontrakter og lån 

(inkludert boliglån) 

Regel 4:  Intet markedsmisbruk 

Du må ikke bruke Chart Forum for å begå markedsmisbruk (som er en straffbar handling). 

Oppsummert er dette et problem som oppstår i forbindelse med ulike børsnoterte 

investeringer (for eksempel aksjer, obligasjoner og derivater) og inkluderer følgende (som 

eksempler): 

 handel eller forsøker på handel i slike investeringer eller relaterte investeringer ved å 

bruke innsideinformasjon 

 avsløring av innsideinformasjon til en annen person 

 handlinger basert på informasjon som ikke er allment tilgjengelig for markedet, som 

hvis det var tilgjengelig, ville bli betraktet som relevant for kjøpere av slike 

investeringer; 

 hvis du er en regulær markedsaktør, handlinger som sannsynligvis vil bli ansett som 

et brudd på de standarder som forventes av en person i din stilling i markedet; 

 engasjement i transaksjoner som gir eller som trolig vil gi et usant inntrykk av 

markedet; 

 gjennomføring av transaksjoner som involverer å bruke noen form for villedende 

metoder; og 

 distribusjon av informasjon og / eller handling, som gir eller som er egnet til å gi et 

usant inntrykk av markedet for slike investeringer 

Informasjon er trolig å anse som innsideinformasjon hvis det er presise opplysninger om 

investeringer og er ikke allment tilgjengelig i markedet. For eksempel vil selskapsdataene 

som er innehold i offentlige registre ikke utgjøre innsideinformasjon. På den annen side, vil 

opplysninger om en overtakelse som ennå ikke har blitt annonsert trolig bli vurdert som 

innsideinformasjon. 

Det er viktig å merke seg at du kan begå markedsmisbruk, selv om det ikke var intensjonen. 

Regel 5:  Ingen villedende uttalelser 

Det er straffbart å komme med uttalelser som du vet er usanne, unøyaktige eller 

ufullstendige for å overtale en person til å inngå, og/eller avstå fra å inngå en avtale om å 
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kjøpe og/eller selge og/eller utøve noen rettigheter i forhold til eventuelle investeringer eller 

finansielle tjenester. 

Du må heller ikke opptre på en måte som skaper et falskt bilde av markedet, eller pris på, 

noen investeringer. Dette inkluderer for eksempel å engasjere seg i atferd for å kunstig blåse 

opp prisen på en investering. 

Regel 6:  Bruk rapporteringsfunksjonen 

Vi jobber hardt for at Chart Forum opprettholder høye standarder for deltakelse. Hvis du 

mener at en kommentar ikke overholder disse reglene eller våre Vilkår, kan du bruke flagge 

funksjonen tilgjengelig på Chart Forum. Funksjonen skal kun brukes til klager om brudd på 

disse retningslinjene eller våre Vilkår, ikke bare fordi du er uenig med noe som er uttalt. Hvis 

du ikke kan bruke flagge funksjonen av en eller annen grunn, vennligst kontakt oss på 

moderation@cmcmarkets.com 

Regel 7:  Ingen ærekrenkelse eller annen misbruk 

Du må ikke på noe tidspunkt eller for noen utøve eller oppmuntre til kommentarer som er: 

 ærekrenkende, falske eller villedende; 

 fornærmende, truende, støtende eller pinlige for andre; 

 uanstendige, usmakelige eller av seksuell karakter; eller 

 spottende, frekke, rasistiske, seksuelt trakasserende, homofobe eller diskriminerende 

mot noen religioner eller andre grupper. 

Regel 8:  Konfidensialitet, personvern og forakt for retten 

Vennligst respekter folks privatliv. Du har ikke lov til å sende konfidensiell eller privat 

informasjon. For eksempel må du ikke ta med i noe bidrag telefonnummer, e-postadresse 

eller andre kontaktopplysninger til noen. 

Hvis du har en klage med CMC Markets som er under behandling, vil vi oppfordre deg til 

ikke å bruke Chart Forum for å diskutere detaljene til klagen. Alle klager bør rettes til oss ved 

å bruke Klageprosedyren som finnes på nettsiden: 

http://www.cmcmarkets.no/nb/juridisk/generelt/klagebehandling 

Du bør ikke skrive noe som kan være til skade for ventende eller pågående rettsbehandling 

eller som bryter noen rettskjennelser. For eksempel, hvis du har noen personlig kunnskap 

om noen som har blitt arrestert, siktet eller tiltalt for en straffbar handling eller noe annet som 

kan være til skade for rettforhandlingene, må du ikke nevne det. Hvis du gjør det, kan du 

være i forakt for retten, noe som er en straffbar handling. 

Regel 9:  Ingen råd, reklame, oppfordring eller undersøkelser 

Du må ikke bruke Chart Forum til: 

 promotering eller levering av produkter eller tjenester (inkludert finansielle produkter 

eller tjenester som for eksempel investeringsrådgivning av enhver type) eller for 

andre kommersielle formål;  
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 noen form for underskriftskampanje, kampanje, undersøkelse eller kjedemelding; 

eller 

 en undersøkelse f.eks. sporing av oppholdsstedet til noen person. 

Regel 10:  Ingen etterligning og reell avsløring 

Du må ikke late som å være noen andre (f.eks en ekspert, en annen bruker eller et medlem 

av vårt team). Du må ikke late eller gi inntrykk av at du er ikke er tilkoblet et selskap, 

finansielt produkt eller en tjeneste, sak eller emne, når du faktisk er. Hvis du har en personlig 

tilknytning til enhver sak som diskuteres eller som henvises til på Chart Forum, må du oppgi 

din tilkobling eller eventuelt ikke kommentere i det hele tatt. Du må ikke prøve å skjule 

identiteten din f.eks ved å bruke proxy-servere eller lignende. 

Regel 11: Ingen brudd på opphavsrettigheter eller lenking til ulovlig materiale 

Du vil ikke kunne laste opp din egen eller tredjeparts innhold på Chart Forum, men du kan 

lage ditt eget Innhold slik som trading diagrammer ved hjelp av verktøy og funksjonalitet 

tilgjengelig for deg på Chart Forum. Du må ikke sende inn Innhold som er eller sannsynligvis 

vil være en krenkelse av opphavsretten eller database rettigheter (eller andre immaterielle 

rettigheter). For eksempel må du ikke kopiere tredjepart tekst, bilder, diagrammer, grafer, 

chart, musikk eller video innhold uten tillatelse. 

Du må ikke gi linker til nettsteder eller annet materiale som ikke ville overholde våre Vilkår, 

herunder disse retningslinjer. For eksempel må du ikke lenke til et nettsted som inneholder 

falske, villedende eller ærekrenkende materiale eller som ville bryte noen immaterielle 

rettigheter eller finansiell promotering eller markedsmisbruks regler. Du må ikke lenke til et 

nettsted som ikke er offentlig tilgjengelig. 

Regel 12:  Språk og relevans 

Vær høflig. Ikke bruk banneord eller grov språkbruk. Hold innleveringer relevant for 

diskusjonen. Ikke fornærm andre bidrag, bidragsytere eller våre ansatte eller diskuter 

uteblivelse eller fjerning av Innhold på Chart Forum eller suspensjon eller oppsigelse av 

eventuelle brukere. 

Regel 13:  Respekter ånden samt innholdet av retningslinjene 

Ved avgjørelse av hva som er akseptabelt, vennligst også respekter ånd og tone av disse 

retningslinjene. 

Regel 14:  Fjerning av Innhold 

Vi har rett til å gjennomgå Innholdet, som omfatter alle kommentarer på Chart Forum (men vi 

er ikke forpliktet til, og trenger ikke gjøre det). 

Kommentarer som bryter innholdet eller ånden av disse retningslinjene eller våre Vilkår kan 

bli fjernet. Hvis vi fjerner noe, vil vi som regel fjerne hele innlegg, eller der det er nødvendig, 

hele tråder (ikke deler). Dette betyr at selv om bare ett punkt er forkastelig, vil hele 

kommentaren vanligvis bli fjernet. 

Hvis en kommentar eller en tråd er fjernet, kan dette være av en rekke årsaker. Vanligvis vil 

dette være fordi kommentaren bryter disse Retningslinjene eller våre Vilkår eller er 
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gjenstand for en rapport. Noen ganger kan kommentaren fjernes fordi den er koblet til en 

annen kommentar som skal fjernes. Vi håper du forstår at, hvis en klage er skikkelig varslet, 

må vi kanskje fjerne en kommentar av juridiske årsaker. 

Hvis ditt Innhold er fjernet, kan vi sende deg en e-post for å la deg få vite eller for å 

informere deg om du har blitt suspendert eller utestengt fra å sende inn ytterligere 

kommentarer til Chart Forum (men vi er ikke forpliktet til å gjøre noen av disse tingene, og 

gjør det kanskje ikke). 

Hvis du er oppmerksom på at Innhold er fjernet, må du ikke bevisst sende eller lenke til det 

samme Innholdet. 

Regel 15:  Suspensjon og oppsigelse 

Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte ditt bruk av Chart Forum etter eget 

skjønn. Her er noen grunner til at vi kan gjøre det: 

 Brudd på disse regler og Vilkår; 

 Unnlatelse av å respektere ånd og tone av fellesskapet; eller 

 Handlinger eller kommentarer som krever uforholdsmessig mye av vår tid eller som 

er overgrep på våre ansatte. 

Lengden av en suspensjon eller om vi velger oppsigelse, avhenger av alle omstendighetene. 

Hvis vi suspenderer eller forbyr din registrering, må du ikke forsøke å re-registrere eller 

sende inn Innhold (f.eks. ved bruk av en annens konto), uten vår tillatelse. 

Hvis du har sagt opp din live-konto med oss eller forteller oss at du nå ønsker å avslutte all 

bruk av din demo-konto, så skal vi ha rett til og umiddelbart avslutte ditt bruk av Chart Forum. 


