Goymslutreytir
1. Alment

Endurgjaldsábyrgd hjá Eik

Goymslutreytirnar hjá Eik innihalda eina almenna
kunning um tær treytir, sum eru galdandi fyri tína
goymslu. Í goymsluni varðveita vit tíni virðisbrøv
og veita ta tænastu, sum er knýtt at varðveitsluni.

Eik hevur endurgjaldsábyrgd, um avtalaðar skyldur
verða uppfyltar ov seint ella ófullfíggjað, orsakað av
okkara feili ella misrøkt.
Eik hevur ikki ábyrgd av tapi, ið stavar frá:

Harumframt eru vanligu viðskiftatreytir hjá Eik
galdandi, uttan so at annað greitt er avtalað
partanna millum ella ásett av Eik.

•

Goymslustovnan
Tá ið tú stovnar eina goymslu, skulu vit hava upp
lýsingar um títt (goymsluánarans) navn, bústað
og eisini P-tal ella V-tal (hetta skal skjalprógvast).
Vit skulu harumframt hava undirskiftarroynd frá
tær og eisini frá møguligum øðrum, sum hava
ræðisrætt yvir goymsluni ella loyvi at undirskriva
í hesum sambandi. Goymsluánarar við serligum
ognarbygnaði – t.d. felagsskapir, grunnar og
líknandi – skulu harafturat skjalprógva viðtøkur
v.m. Navna- og bústaðarbroytingar og eisini
broytingar viðvíkjandi møguligum ræðis- og
undirskrivingarrættum skulu alt fyri eitt fráboðast
okkum skrivliga. Afturat hesum skal ein konta
stovnast í Eik, har inntøkur frá goymsluni kunnu
setast inn á, og hvaðani goymslugjøld v.m. kunnu
skuldskrivast, umframt at nettoupphæddir frá
keypi og sølu av virðisbrøvum, kunnu skuld- ella
góðskrivast.

•

•

•

óvirknum ella væntandi atgongd til KT-skipanir
ella skaðum á dáta í hesum skipanum orsakað
av niðanfyrinevndu hendingum, óansæð um
Eik ella ein uttanveltaður veitari stendur fyri
rakstrinum av skipanunum.
brekum á streymveitingini ella telesamskiftinum
hjá peningastovninum, lógarinntrivum, náttúru
vanlukkum, kríggi, uppreistri, borgarligum
ófriði, sabotasju, yvirgangi ella herverki
(harímillum telduvirus og teldusník).
verkfalli, verkbanni, boykotti, stongsli uttan
mun til um stríðið er rættað móti, ella sett í
verk av Eik og uttan mun til orsøkina. Hetta
er eisini galdandi, um tað bert rakar partar av
virksemi bankans.
øðrum umstøðum, ið peningastovnurin ikki
kann hava ávirkan á.

Ábyrgdarskyldan hjá Eik er galdandi um:
•

•

Eik átti at havt tikið fyrivarni viðvíkjandi teimum
viðurskiftum, sum eru orsøk til tapið, tá avtalan
bleiv gjørd ella um Eik átti at sloppið sær undan
ella bast meginorsøkina til tapið.
Um Eik sambært lóg hevur ábyrgd av teimum
viðurskiftum, ið eru orsøk til tapið.
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Hópgoymsla

Fyrivarni við inngjøldum

Vit kunnu velja at goyma tíni virðisbrøv í eini hóp
goymslu. Tað vil siga ein goymsla, har virðisbrøv hjá
fleiri kundum eru skrásett í navni peningastovnsins
ella handilssambandi peningastovnsins við upp
lýsingum um, at virðisbrøvini eru ogn hjá kundum
peningastovnsins.

Vinningur av virðisbrøvum v.m. verður settur
inn á tína kontu við fyrivarni um, at vit móttaka
upphæddina. Við væntandi gjalding til Eik, hava
vit heimild til at afturføra upphæddirnar, sum eru
settar inn á kontu tína.
Goymsluútprent

Peningastovnurin hevur loyvi og heimild til tína
vegna at ráða yvir virðisbrøvunum í hópgoymsluni.
Í tann mun tað er neyðugt, kann bankin lata handils
sambondum sínum hesa heimild.
Sambært § 72, stk. 6 í lóg um fíggjarvirksemi
kann ein kundi, um Eik fer í gjaldsteðg, á húsagang
ella líknandi, taka virðisbrøv síni úr hópgoymsluni
grundað á skráseting peningastovnsins um ognar
viðurskiftini, um tað ikki innan er íkomin ósemja
um tín ognarrætt.
Um útlendska handilssamband bankans fer í gjald
steðg, á húsagang ella líknandi, hava vit krav uppá
at taka virðisbrøvini úr hópgoymsluni vegna teir
kundar, sum eru skrásettir av Eik sum eigarar av
virðisbrøvunum.
Eik kann bert taka avgerðir um virðisbrøv hjá
kundum í eini hópgoymslu samsvarandi kundans
boðum. Tá ið vit hava valt útlendska handils
sambandið, átaka vit okkum ábyrgdina fyri teirra
fíggjarligu styrki. Vit átaka okkum eisini ábyrgdina av
feilum, um tað útlendska handilssambandið viður
kennir ein slíkan feil, ella um feilurin er staðfestur
við endaligum dómi. Í øðrum førum bera vit onga
ábyrgd.
Fulnaður frá útlendskum trygdargrunnum, sum
verður útgoldin til goymslu- ella kontoánara, fellur
til hópgoymsluna sum heild og ikki teim einstøku
eigarunum, sum eru skrásettir í Eik.

Einaferð um árið verður eitt yvirlit sent út, sum
vísur hvørji virðisbrøv vóru skrásett í goymsluni
tann 31. desember í farna ári og á danska Virðis
brævamiðdeplinum (Værdipapircentralen, hereftir
nevndur VP). Yvirlitið inniheldur upplýsingar um øll
virðisbrøv ella ognir, sum Eik hevur havt á goymslu
fyri teg í farna ári. Tá tað hevur týdning, sæst um tíni
virðisbrøv hava verið brúkt til virðisbrævaútlán ella
líknandi.
Tú kanst bíleggja eitt goymsluyvirlit eftir tørvi, fyri
hesa tænastu verður goldið eitt ómaksgjald.
Goymslugjald
Kostnaður fyri varðveitslu av virðisbrøvum í goymslu
og kostnaður fyri tænastu í hesum sambandi, verður
roknaður við støði í teimum til eina og hvørja tíð
galdandi prísum, sum verða upplýstir, um biðið
verður um tað.
Kostnaðir verða skuldarskrivaðir á kontu tíni í Eik.
Reglur viðvíkjandi øðrum goymslusløgum v.m.
Viðvíkjandi trygdargoymslum, fyrisitingar
goymslum, harímillum umsiting av bundnum
ognum og ognum hjá ómyndigum, starvsfólka
goymslum, eftirlønargoymslum og øðrum
goymslum, eru serligar reglur galdandi, og verða
hesar upplýstar eftir áheitan. Teir til eina og hvørja
tíð galdandi kostnaðir síggjast í príslistanum hjá Eik.

Innskjótaratrygdargrunnar og eftirlit
Broytingar
Sambært § 11, stk. 1 í Anordning nr. 1066 frá 10.
september 2010 om ikrafttræden for Færøerne af
lov om en garantifond for indskydere og investorer,
verður frá trygdargrunninum í mun til hvønn ein
stakan innsetara veittur fulnaður fyri eitt samlað
tap upp til 20.000 evrur, sum ein innsetari missur
um ein peningastovnur v.m. ikki kann útflýggja
virðisbrøv, sum eru í varðveitslu. Nærri reglur er til
taks í Eik ella síggjast á: www.garantifonden.dk.
Fíggjareftirlitið hevur eftirlit við Eik.

Eik kann, við freist á 3 mánaðir, broyta hesar
goymslutreytir. Um broytingarnar eru til tín fyrimun,
kunnu broytingarnar fremjast uttan ávaring. Vit
kunna teg um broytingar við brævi, lýsingum í
bløðunum ella á heimasíðuni hjá Eik.
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2. Reglur viðvíkjandi nýtekning ella tillutan
av frípartabrøvum, umbýtiligum lánsbrøvum
og keypstilboðum
Nýtekning
Um tað í Statstidende ella í landsumfevnandi dag
bløðum verður bjóðað til nýtekningar av parta
brøvum og/ella lánsbrøvum, harímillum umbýti
ligum lánsbrøvum við tekningarrætti til verandi
partabrævaánarir og/ella lánsbrævaánarir, fráboðar
peningastovnurin tær tað í vanligum brævi, um so
er at hetta er møguligt innan tekningarfreistina.
Tú skalt innan eina av peningastovnsins ásetta
freist, boða frá, um tú ynskir at:
•
•
•

nýtekna
selja tekningarrættirnar
selja ella keypa ískoytis/yvirskots
tekningsrættirnar

Um vit ikki innan fyri ásettu freist hava móttikið
tíni boð, og/ella tú ikki veitir tøkan pening til
tekning, hava vit rætt til at selja tekningarrættirnar
á bestan hátt fyri tína rokning. Vit átaka okkum tó
onga ábyrgd av, um ein møgulig søla kann verða
framd.
Um virðið av tekningarrættunum er lægri enn
kostnaðurin av eini møguligari sølu, kunnu vit velja
ikki at selja tey.
Ikki nýttir tekningarrættir, sum eru skrásettir í VP,
verða aftaná tekningartíðarskeiðið strikað av VP
uttan fráboðan til tín.

stóran part av frípartabrøvunum sum møguligt og
hava rætt til at selja møguligar yvirskots parta
brævarættir á bestan hátt fyri tína rokning. Vit
átaka okkum tó onga ábyrgd av, um ein møgulig
søla kann verða framd.
Um virðið av partabrævarættunum er minni enn
kostnaðurin av eini møguligari sølu, kunnu vit velja
ikki at selja tey.
Ikki nýttir partabrævarættir, sum eru skrásettir á
VP verða eftir tekningartíðarskeiðið strikaðir av VP
uttan fráboðan til tín.
Umbýtilig lánsbrøv
Tá ið umbýtilig lánsbrøv verða umbýtt, sum lýst
í Statstidende, boða vit eigaranum frá í vanligum
brævi, um freistin at umbýta ger tað gjørligt.
Tú skalt innan eina freist, sum er ásett av peninga
stovninum, boða frá, um tú ynskir at:
•
•

umbýta lánsbrøvini til partabrøv
innheinta umbýtiligu lánsbrøvini gjaldkomudagin.

Um vit ikki innan fyri ásettu freist hava fingið boð
frá tær, kann Eik velja tann møguleikan, ið sambært
okkara meting er tann mest lønandi fyri teg.
Keypstilboð
Um keypstilboð verða givin, verður tú, um tíðar
freistin v.m. loyvir hesum, kunnað/ur skrivliga.
Vit átaka okkum onga ábyrgd, um tú ikki tekur av
keypstilboðnum innanfyri ásettu tíðarfreistina.

Tillutan av frípartabrøvum

3. Serligar reglur um virðisbrøv, sum eru
skrásett á VP

Um tað í Statstidende ella í landsfevnandi dag
bløðunum verður kunnað um tillutan av fríparta
brøvum (fondsaktier), fráboðar Eik tær tað í
vanligum brævið, um so er, at hetta er møguligt
innan tekningarfreistina.

Viðvíkjandi lánsbrøvum, partabrøvum og øðrum
virðsbrøvum, sum eru skrásett í VP, eru fylgjandi
treytir galdandi:
Skráseting á VP

Tú skalt innan eina av peningastovninum ásetta
freist, boða frá, um tú ynskir at:
•
•
•

taka við frípartabrøvunum
selja partabrævarættirnar
selja ella keypa ískoytis/yvirskots
partabrævarættir

VP skrásetir alla útgávu og handil við donskum
lánsbrøvum, partabrøvum og øðrum virðisbrøvum,
sum eru góðkend til skrásetingar av Fíggjar
eftirlitinum, og skrásetir harumframt rættindini
yvir hesi. Skrásetingin verður framd á kontu í VP .

Um vit ikki innan fyri ásettu freist hava móttikið
tíni boð, og/ella tú ikki hevur pening tøkan at
keypa partabrævarættirnar fyri, móttaka vit so
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Broytingarboð

Skjalprógvan viðvíkjandi fráboðanum

Um ikki annað er avtalað, boða vit tær frá, eftir
galdandi reglum, um broytingar sum verða skrá
settar á tíni VP-kontu. Eftir galdandi reglum, kanst
tú velja boðini frá. Tað verður roknaður vanligur
kostnaður fyri móttøku av broytingarboðum. Um
tú velur hetta frá, verður skorið í kostnaðinum.

Fyri einahvørja fráboðan um skráseting á tíni VPkontu, kunnu vit krevja skjalprógv fyri:

Rentur

Vit skráseta ikki fráboðanir á VP fyrr enn vit hava
kannað (roynt) fráboðaðu rættindini og vit kunnu
krevja at aðrar viðkomandi upplýsingar eru til taks,
áðrenn skrásetingin verður framd, annars kann
fráboðanin verða avvíst. Um fráboðanin verður
avvíst, fært tú eina frágreiðing um avvísingina og
somuleiðis upplýsingar um møguleikan at kæra til
Klagenævnet for Værdipapircentraler.

Á falldegnum verða rentur av lánsbrøvunum settar
inn á ta kontu, sum er knýtt at goymsluni. Um
ikki annað er avtalað, verður fráboðan viðvíkjandi
rentutilskriving send tær.
Útdrigin lánsbrøv
Tá ið lánsbrøvini eru útdrigin, verður fráboðan send
tær um møguligar útdrignar upphæddir. Fráboðan
verður eisini send øðrum møguligum heimilaðum,
uttan so, at onnur avtala er gjørd um hetta. Á
falldegnum verður tann útdrigna upphæddin sett
inn á ta kontu, sum er knýtt at goymsluni.
Vinningsbýti
Í fyrsta lagi fjórða børsdagin eftir aðalfundin, verður
vinningurin av partabrøvum og íløguprógvum, har
møguligur skattur kann verða afturhildin, settur inn
á ta kontu, sum er knýtt at goymsluni.

•
•
•

at fráboðanin kemur frá rætta viðkomandi
at tað, sum fráboðað verður, kann skrásetast
at rættindini standa við

Eftir umbøn fært tú skrivliga váttan, um nær frá
boðanin varð móttikin.
Virknaður av fráboðanum
Tá ið ein fráboðan verður send til skrásetingar á
VP-kontuni fær skrásetingin rættarvirknað frá
teirri løtu, ið fráboðanin verður endaliga roynd í VP
(royndin er kanning av formliga gildi fráboðanirnar).
Vit skulu hava móttikið fráboðanina í vanligu upp
latingartíðini í teirri deild, har VP-kontan verður førd.
Fráboðanin kann sendast soleiðis:

Útlendsk virðisbrøv skrásett á VP
Vinningur frá útlendskum virðisbrøvum, sum eru
skrásett á VP, verður settur inn á kontu í Eik, í
donskum krónum. Vit seta síðani vinningin á tína
kontu.
Útlendsk lánsbrøv, sum eru skrásett í VP, kunnu
ikki navnaskrásetast, hóast tey møguliga kunnu
navnaskrásetast í heimlandinum.

•
•
•
•
•

Við at venda sær persónliga til peningastovnin
Vanligt bræv
Telefon
Telefaks
Annan tøkniligan fráboðanarhátt

Fráboðan umvegis telefon, telefaks ella á annan
tøkniligan fráboðanarhátt skal váttast við vanligum
brævi, sum skal sendast sama dag. Orðingin í
fyrstu fráboðani er tann galdandi.

Fráboðanir og handil við virðisbrøvum
Navnaskráseting
Keyp og søla, fráboðanir um rættindi og annan
ræðisrætt yvir lánsbrøvunum, partabrøvunum v.m.
fara fram eftir áheitan frá tær og gjøgnum okkum,
og kann fráboðast umvegis allar okkara deildir. Vit
syrgja fyri, at broytingarnar verða skrásettar á tíni
VP-kontu. Í sambandi við eitt keyp verður fyrivarni
tikið fyri rættstundis gjalding.

Áheitan um navnaskráseting á partabrøv v.m.
verður send okkum, og síðan fráboðað vit VP. Eftir
áheitan frá tær, vátta vit skrivliga, at umbønin um
navnaskráseting er skrásett á kontuni og nær.
Tá ið partabræv hjá einum felag skiftir støðu til/frá
at vera navnapartabræv, kunnu vit fremja neyðuga
skráseting, um ikki annað er avtalað.
Hvørki donsk ella útlendsk lánsbrøv kunnu navna
skrásetast.

www.eik.fo

Fyri partabrøv, íløguprógv og líknandi er galdandi,
at útgevandi felagið í viðtøkum sínum, kann
avgera, hvørt útgivin virðisbrøv skulu útgevast
eftir navni (navnavirðisbrøv) ella handhavara
(handhavara–virðisbrøv).
Feløg, sum hava givið út navnapartabrøv, hava ofta
eina áseting í viðtøkum sínum um, at atkvøðurættur
á aðalfundi hjá felagnum er treytaður av, at virðis
brøv partaeigarans hava verið útskrivað í parta
brævabók felagsins eina ávísa tíð undan aðal
fundinum.
Varðveitsla av navnapartabrøvum
Við varðveitslu av navnapartabrøvum v.m. vil áheitan
um navnaskráseting verða skrásett, um ikki tú hevur
biðið um annað. Við sølu av navnapartabrøvum v.m.
hava vit myndugleika til at avnotera partabrøvini.

Endurgjald
Sambært § 80 og § 81 í Anordning nr. 986 frá 11.
august 2010 om ikraftræden for Færøerne af lov
om værdipapirhandel m.v., er ein danskur virðis
brævamiðdepil endurgjaldsskyldugur fyri tap, ið
skyldast feili í sambandi við skráseting, broyting
ella strikan av rættindum á goymslum í avvarðandi
virðisbrævamiðdepli ella útgjaldingum frá teimum,
hóast feilurin er hendiligur. Um tapið skyldast
Eik, hevur Eik endurgjaldsábyrgd, hóast feilurin er
hendiligur.
Samlaða endurgjaldið fyri tapi, orsakað sama feil,
kann ikki fara upp um 500 mió. kr. Um ein danskur
goymslustovnur ikki sjálvur er førur fyri at gjalda,
ábyrgdast hinir donsku goymslustovnarnir fyri
restupphæddina, tó í mesta lagi 500 mió. kr.
Lóggáva

Varðveitsla av handhavarapartabrøvum
Við varðveitslu av handhavarapartabrøvum vil
áheitan um navnaskráseting bert verða skrásett, um
tú ynskir tað. Við sølu av navnapartabrøvum v.m.
hava vit myndugleika til at avnotera partabrøvini.
Uppathald av skráseting á VP
Tá ið eitt virðisbræv ikki longur er skrásett í VP,
fært tú og møguligur rættindahavari boð um hetta.
Í tann mun tað ber til, innihalda boðini upplýsingar
um orsøkina til uppathaldið, og harumframt um
møguligt útgjald av vinningsbýti ella afturgjalding
av inngoldnari upphædd o.s.fr., upplýsingar um
fulla ella partvísa samsýning í virðisbrøvum, sum er
útgivið av framhaldandi útgevara e.l. Boðini koma
frá VP ella frá peningastovninum eftir avtalu við VP.
Kæra
Kærur um avgerðir viðvíkjandi skráseting, broyting
ella strikan av rættindum yvir lánsbrøvum, parta
brøvum v.m. ella okkara avvísan av eini fráboðan,
skulu vera skrivligar og sendast til:
Klagenævnet for Værdipapircentraler
Helgeshøj Alle 61
2630 Tåstrup
Danmark
í seinasta lagi 6 vikur eftir at skrásetingin á VP
er farin fram. Kærudeildin kann í serligum førum
viðgera kærur, sum eru innsendar eftir at kæru
freistin er farin. Samstundis við at kæran verður
latin inn, skal kærugjald gjaldast.

Tær nágreiniligu reglurnar um lánsbrøv, partabrøv
v.m., sum eru skrásett í VP, harímillum treytir fyri
og rættarvirknaður av skráseting, eru at finna í
núgaldandi Anordning nr. 986 frá 11. august 2010
om ikraftræden for Færøerne af lov om værdi
papirhandel m.v. og tilhoyrandi kunngerðum,
umframt í núgaldandi Anordning nr. 830 frá
30. august 2009 om ikrafttræden for Færøerne
af lov om finansiel virksomhed og tilhørende
bekendtgørelser.

4. Reglur viðvíkjandi donskum virðis
brøvum, ið ikki eru skrásett á VP
Lánsbrøv, harundir lutur í premiulánsbrøvum
Peningastovnurin kannar lánsbrøv fyri útdragan
ella innfríðan, um tað verður kunngjørt í
Statstidende ella almennu dráttarlistunum. Drigin
lánsbrøv, vinningar og rentuseðlar (rentekupon)
verða innheintað fallsdagin.
Partabrøv
Peningastovnurin innheintar vinningsbýtisseðlar frá
partabrøvum í varðveitslu, um tíð og útgjaldsstað av
vinningsbýtisseðli verða kunngjørd í Statstidende
ella í landsumfevnandi dagbløðum. Viðvíkjandi
nýtekning, frípartabrøvum, og umbýtiligum láns
brøvum verður víst til ásetingarnar omanfyri.
Viðvíkjandi virðisbrøvum, ið ikki kunnu skrásetast
í VP, átekur bankin sær eftir serligari avtalu at
skráseta virðisbrøvini við navni ella handhavara.
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Skráseting á VP
Tá ið útgevari av virðisbrøvum, ið ikki verða skrásett
á NASDAQ OMX Copenhagen A/S, ella útgevari av
útlendskum virðisbrøvum fær loyvi at skráseta hesi
á VP, skrásetir peningastovnurin virðisbrævið, ið er
í okkara varðveitslu. Vit senda ikki út fráboðan, um
so er, at annað ikki skrivliga er avtalað.

Peningastovnurin hevur ikki ábyrgd av at søkja um
endurgjald/ aftur- ella endurrindan av útlendskum
vinningsbýtisskatti/ rentuskatti og avgjøldum, um
ikki annað er avtalað.
Vinningsbýti av útlendskum virðisbrøvum í varð
veitslu hjá útlendskum handilssambandi peninga
stovnsins

5. Reglur fyri útlendsk virðisbrøv, ið ikki
eru skrásett á donskum virðisbræva
miðdepli

Vinningsbýti verður sett á kontu tína, tá ið peninga
stovnurin hevur fingið fráboðan um gjaldkomu
dagin hjá útlendska handilssambandinum og
upphæddin er bankanum í hendi.

Varðveitsla av útlendskum virðisbrøvum

Peningastovnurin hevur ikki ábyrgd av at søkja um
endurgjald/ aftur- ella endurrindan av útlendskum
vinningsbýtisskatti/ rentuskatti og avgjøldum, um
ikki annað er avtalað.

Útlendsk virðisbrøv – harímillum donsk virðisbrøv,
ið eru skrásett á útlendskum keypskálum ella
skrásett umvegis útlendskar hópgoymslur –
verða varðveitt hjá einum av útlendsku handils
sambondum bankans, um ikki annað er avtalað.
Tú ert, í sama mun sum peningastovnurin, undir
rættarreglum og siðvenjum, sum eru galdandi
fyri útlendska handilssambandi okkara, umframt
handilssamband tess. Tíni virðisbrøv kunnu verða
goymd í hópgoymslu. Virðisbrøv verða vanliga
ikki goymd saman við egnum virðisbrøvum
peningastovnsins. Um Fíggjareftirlitið hevur givið
loyvi til tess, kunnu útlendsk virðisbrøv tó verða
goymd í somu goymslu sum egnu virðisbrøv
peningastovnsins.
Peningastovnurin hevur heimild til at upplýsa sam
leika tín og nøgd av virðisbrøvum, um so er, at
lógin í viðkomandi landi krevur hetta.
Tú fært ikki boð um aðalfund og kanst bert eftir
serligari avtalu vænta at fáa tillutað atkvøðurætt.
Onnur boð frá feløgum verða einans send tær, um
tey eru um vinning ella virðisbrævaútgávu.
Um goymslan verður fevnd av rættarreglum í einum
landi uttanfyri Evropeiska Samveldið ella uttan fyri
eitt land, ið Felagsskapurin hevur gjørt avtalu við á
fíggjarliga økinum, kunnu tíni rættindi í samband við
hesi virðisbrøv ella ognir verða skiftandi orsakað av
hesum.
Rentur av útlendskum virðisbrøvum í varðveitslu
hjá útlendsku handilssambondum peningastovnsins
Viðvíkjandi goymslum við útlendskum virðis
brøvum, ið verða varðveitt hjá einum av okkara
útvaldu handilssambondum, kanst tú vanliga
vænta, at rentan av lánsbrøvum verður sett inn
á tína kontu gjaldkomudagin, um upphæddin er
peningastovninum í hendi.

Nýtekning, frípartabrøv o.l. í sambandi við
útlendsk virðisbrøv
Um peningastovnurin frá sínum útlendska handils
sambandi, fær upplýsingar um nýtekning av parta
brøvum og/ella tekning av lánsbrøvum, harímillum
umbýtilig lánsbrøv, warrants, og frípartabrøvum,
fært tú, um freistin ger tað gjørligt, boð við
vanligum brævi.
Endauppgerðin av eini virðisbrævaútgávu –
harímillum bóking av provisjón v.m. – verður
ikki gjørd, fyrr enn vit hava fingið avrokningar
grundarlagið til taks frá útlendska handils
sambandi peningastovnsins.
Broytingar í goymslutreytunum
Eik tilskilar sær rætt til, við virknaði fyri framtíðar
handlar, at broyta hesar treytir uttan ávaring,
um broytingin er til tín fyrimun, og við eini freist
uppá 3 mánaðir, um broytingin ikki er til tín
fyrimun. Tú fært fráboðað hesar broytingar antin
umvegis bræv, við lýsing í dagbløðum, ella tá ið
Eik sendir fyrsta goymsluyvirlitið eftir lýsingina
í dagbløðunum. Um tú hevur Netbanka, kanst
tú eisini fáa hesa fráboðan umvegis teldupost. Á
deildunum hjá Eik kanst tú fáa dagførdu treytirnar
og tær eru eisini tøkar á heimasíðuni hjá Eik. Um
tað verður mett tilráðiligt, við atliti til á hvønn hátt
viðskiftasambandið millum teg og peningastovnin
vanliga fer fram, kann peningastovnurin dagføra
hesar treytir við at vísa til heimasíðuna hjá Eik.

www.eik.fo

