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Avtale om medlemskap
for
handel på Fish Pool ASA

Denne avtale om medlemskap (“Avtalen”) er inngått mellom

A. Fish Pool ASA (“Fish Pool”),
adresse; Fantoftvegen 38, 5072 Bergen,
Org. Nr: 982 985 110 hos Brønnøysundregistrene,

og;

B. ………………………………….… (“Handelsmedlemmet” eller ”Medlemmet”),

adresse; ……………………………................................................................

Org. Nr. …………………………… i Brønnøysundregistrene,

i fellesskap betegnet som “Partene”.
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1. Ved inngåelse av denne Avtale oppnår Medlemmet rettigheter til å handle på Fish
Pool i noterte produkter, i henhold til regler fastlagt i denne Avtale, Regelboken og
Vedleggene.
2. Medlemmet aksepterer herved å bli bundet av de til enhver tid gjeldende reglene i Fish
Pools Regelbok og Vedleggene til denne.
3. Skulle det oppstå en konflikt mellom Regelboken, Vedleggene og denne Avtale, skal
denne Avtale ha forrang.
4. Medlemmet bekrefter å inneha de nødvendige autorisasjoner og fullmakter påkrevd
for å kunne inngå denne avtale. Medlemmet bekrefter videre at det innehar de
nødvendige juridiske og vedtektsmessige krav som stilles lovmessig eller på annet vis,
for å foreta handel på Fish Pool, i samsvar med Regelboken og Vedleggene.
5. Medlemmet bekrefter at dets oppnevnte Ansvarlige Person(er) og Trader(e) innehar de
nødvendige autorisasjoner og fullmakter til å handle på vegne av Medlemmet på Fish
Pool. Medlemmet skal informere Fish Pool umiddelbart dersom det har til hensikt å
inndra slike.
6. Medlemmet bekrefter herved at all informasjon som har blitt formidlet, eller vil bli
formidlet til Fish Pool er sann, riktig og korrekt.
7. Medlemmet skal underrette Fish Pool umiddelbart dersom det foreligger brudd på de
ovennevnte bekreftelser.
8. Avtalen er gjensidig oppsigelig med 1 – en - måneds skriftlig varsel.
9. Dersom noen bestemmelser i denne Avtale, Regelboken eller Vedleggene, skulle bli
ulovlig, ugyldig eller ikke kunne håndheves under den relevante jurisdiksjon, skal de
resterende bestemmelser ikke berøres av dette
10. Endringer i Avtalen kan kun gjennomføres ved skriftlig godkjennelse fra begge Parter.
Endringer i Regelboken, Vedleggene eller noen annen skriftlig avtale mellom Partene
kan endres av Fish Pool med seks ukers varsel ved offentliggjøring på Fish Pools
hjemmeside. Fish Pool kan informere Medlemmet om endringer via email sendt til
den Ansvarlige Person.
11. Medlemmet kan ikke overføre noen rettigheter eller forpliktelser etter denne avtale
uten forhåndssamtykke fra Fish Pool.
12. Fish Pool vil foreta opptak av telefonsamtaler gjort i forbindelse med handel på Fish
Pool av noterte produkter for å sikre bevis av ordrer og handel på Fish Pool.
13. Medlemmet gir herved Fish Pool samtykke til og godkjennelse av å foreta opptak av
slike telefonsamtaler, og til å oppbevare slike opptak av samtaler i samsvar med de til
enhver tid gjeldende data oppbevarings regelverk. Fish Pool forplikter seg til å
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behandle opptak av telefonsamtalene med full konfidensialitet, og skal kun benytte
disse som bevismateriale.
14. Eventuelle tvister mellom Partene avgjøres i samsvar med regelverket presisert i
Regelboken.

Bergen, ……….……...

…….……………………..…..
Sted, dato

……………………….
Fish Pool ASA

…………………….………….
Signatur

……………………………
Handelsmedlemmet

……………………….
Gjenta signatur i blokk bokstaver

……………………………
Gjenta signatur i blokk bokstaver
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Fullmakt til å handle på vegne av Handelsmedlemmet
Ansvarlig Person;
Firmanavn;
Telefon nummer;
Fax nummer;
E-mail;
Signatur;

_______________________________________

Trader (Handelsfullmektig); (fyll ut for mer enn en person dersom nødvendig)
Navn på Trader;
Telefon nummer;
Fax nummer;
E-mail;
Signatur;

________________________________________

Trader;
Navn på Trader;
Telefon nummer;
Fax nummer;
E-mail;
Signatur;

_________________________________________

Jeg bekrefter herved at ovennevnte informasjon er sann og korrekt. Jeg bekrefter at personene
nevnt ovenfor innehar de nødvendige fullmakter, erfaring og kompetanse til å handle på Fish
Pool.
Denne Avtale må være signert av en person med fullmakt til å signere på vegne av
Medlemmet.

………………………
(sted, dato)

……………………….
(signatur for og på vegne av Handelsmedlemmet)

……………………………
Gjenta signatur i blokk bokstaver
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