Aktiehandel
Från och med 19 maj 2010 handlas vår aktie på Alternativa aktiemarknaden.
Handel sker en vecka varje månad, med undantag för semestermånaden juli.
Innan du börjar handla, måste du registrera dig som kund hos Alternativa. Blankett
finns på Alternativas hemsida, www.alternativa.se Där finns också information om
hur handeln går till.
(Obs! F n måste blanketten skrivas ut, undertecknas och skickas till Alternativa
aktiemarknaden, Grevgatan 39, 114 53 Stockholm.)

Kort beskrivning av hur man handlar med aktier på Alternativa.
Dag 1 och 2 (16-21 juni), kl 9 – 16
Förhandel.
Var och en som vill köpa eller sälja aktier lägger bindande köporder resp säljorder.
De som vill ha inflytande över kurssättningen bör lägga sina order dessa dagar.

Dag 2 (17 juni), kl 16
Kursen fastställs.
Alternativa fastställer vilken kurs, som ska gälla under den aktuella handelsperioden
och tillkännager den på sin hemsida. Kursen grundas på de köp- och säljorder som
lagts. Det blir ett slags genomsnittpris, som ska gälla denna handelsperiod.
Alla affärer, som går att genomföra på den nu fastställda kursen, genomförs direkt.
Det betyder att köporder, som ligger på -eller över- fastställd kurs, verkställs liksom
säljorder på -eller under- fastställd kurs, i så stor utsträckning som det finns saluförda
aktier att fördela.

Dag 3 och 4 (18-21 juni)
Orderläggning till fastställd kurs.
Säljare som inte fått igenom sin aktieaffär, p g a att den fastställda kursen hamnat
under den kurs man lagt i sin säljorder, har nu möjlighet att lägga ny säljorder på den
fastställda kursen, om man accepterar att sälja till den kursen.

Köpare som inte fått igenom sin aktieaffär, p g a att den fastställda kursen hamnat
över den kurs man lagt i sin köporder, har nu möjlighet att lägga ny köporder på den
fastställda kursen, om man accepterar att köpa till den kursen.
För såväl köpare som säljare gäller att man får lov att öka antalet aktier i en order.
De som föredrar att lägga order, när kursen är fastställd, gör det dag 3- 4, kl 9-16.

Dag 5 (22 juni)
Fördelning mellan köpare och säljare; aktier byter ägare.
Alternativa fördelar aktier mellan köpare och säljare enl fastställda regler, i så stor
utsträckning som det finns saluförda aktier att fördela.
Avslut registreras och avräkningsnoter skickas ut till berörda parter.
Courtage
1%
Minimicourtage 250 kr.
Fullständiga handelsregler finns på www.alternativa.se Klicka på: Kundtjänst, Priser
och blanketter, Alternativas handelsregler.
Köp- och säljorder kan läggas på fyra olika sätt:


På alternativas hemsida: www.alternativa.se
(Klicka på: Aktiehandel, Handla aktier, Handel)



Via e-mail: info@alternativa.se



Via telefon: 08-6731790



Via brev: Alternativa aktiemarknaden, Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
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