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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS 
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Januari 2012 

 

Millicom International Cellular S.A. (nedan ”Bolaget”) har träffat ett depåavtal om förvaring av aktier i 

depå med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (nedan ”SEB”) varigenom SEB åtar sig att för 

aktieägares räkning förvara aktier utgivna från tid till annan av Bolaget (nedan "Aktier" eller 

"Aktierna") i depå samt att utfärda ett svenskt depåbevis för varje deponerad Aktie (sådana svenska 

depåbevis benämns nedan "SDB") i enlighet med dessa allmänna villkor (nedan "Allmänna Villkor"). 

SDB är registrerade hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) och är noterade på NASDAQ 

OMX Stockholm AB (nedan "NASDAQ OMX Stockholm"). 

1 Deposition av Aktier 

1.1 Aktier kan deponeras för depåbevisinnehavares räkning hos SEB eller hos en av SEB utsedd 

förvaltare för SEB:s räkning, i vilket fall SEB eller förvaltaren utsedd av SEB ska registreras 

som ägare till Aktierna i (i) Bolagets aktiebok som förs i Luxemburg av antingen Bolaget eller 

av ett luxemburgskt institut som erhållit tillstånd att verka som registrator i enlighet med 

luxemburgsk lag och praxis och som är utsett av Bolaget och godkänt av SEB med uppdrag 

att föra register över Bolagets ägare, eller (ii) det av American Stock Transfer & Trust 

Company, LCC (nedan "AST") i USA förda registret över Aktier. Ägare till SDB eller dennes 

förvaltare benämns nedan "SDB Innehavare". 

1.2 SDB ska registreras i ett av Euroclear fört avstämningsregister (nedan "Euroclear Registret") 

enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Inga fysiska värdepapper 

avseende SDB kommer att utfärdas. SEB accepterar inte deponering av fraktioner av Aktier. 

2 Deponering och uttag av Aktier 

2.1 Under förutsättning att hinder inte föreligger enligt svensk, luxemburgsk eller annat lands lag 

eller myndighetsbeslut ska SEB, på begäran av SDB Innehavare, utan dröjsmål tillse att SDB 

Innehavaren direktregistreras som ägare i Bolagets aktiebok enligt punkt 1.1 (i) ovan, eller 

registret som förs av AST enligt punkt 1.1 (ii) ovan, för det antal Aktier som motsvarar SDB 

Innehavarens innehav av SDB. Sådan registrering ska ske så snart aktuella SDB 

avregistrerats i Euroclear Registret. 

2.2 Under förutsättning att hinder inte föreligger enligt svensk, luxemburgsk eller annat lands lag 

eller myndighetsbeslut samt under förutsättning att samtliga skatter och avgifter som kan 

komma att utgå i samband med deponering av Aktier erlagts, kan Aktier överlämnas för 

deponering till SEB enligt dessa Allmänna Villkor tillsammans med erforderliga instruktioner till 

SEB avseende namn, adress och Euroclear konto ("VP-konto") (på vilket SDB ska registreras) 

jämte annan information och dokumentation som erfordras enligt svensk, luxemburgsk eller 

annan tillämplig lagstiftning. 

2.3 SEB äger rätt till förskottsvis ersättning av SDB Innehavaren för de avgifter och kostnader som 

uppkommer i samband med uttag respektive deponering av Aktier enligt punkt 2.1 och 2.2 

ovan i enlighet med av SEB tillämpad prislista för sådana åtgärder. 
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2.4 Deponering och uttag av Aktier enligt denna punkt 2 är inte tillåtet under en period som 

bestäms av SEB i samråd med Bolaget och som SDB Innehavarna informerats om. 

3 Överlåtelse och pantsättning av Aktier, etc. 

Aktier som är deponerade kan inte överlåtas eller pantsättas på annat sätt än genom 

överlåtelse eller pantsättning av SDB. Överlåtelse och pantsättning av SDB ska ske i 

överensstämmelse med gällande svensk rätt. Behörigheten att överlåta eller pantsätta SDB, 

liksom avgörandet av vem som ska anses vara rätt ägare eller panthavare till SDB, ska 

bedömas enligt bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument. 

4 SDB Innehavares rättigheter 

SEB och Bolaget ska vidta åtgärder för att i den mån det är lämpligt och praktiskt möjligt och i 

enlighet med tillämplig lagstiftning, säkerställa att SDB Innehavare har möjlighet att utöva 

rättigheter i förhållande till Bolaget på samma sätt som skulle ha varit fallet om de ägt Aktierna 

direkt och inte SDB. 

5 Avstämningsdag 

SEB ska i samråd med Bolaget och Euroclear och i enlighet med tillämplig lagstiftning, 

bestämma en dag (”Avstämningsdagen”) som ska tillämpas av SEB för fastställande av vilka 

SDB Innehavare som i förhållande till SEB är behöriga att: 

(i) motta utdelning i kontanter, rätter eller annan egendom; 

(ii) delta och rösta på bolagsstämma; 

(iii) erhålla Aktier i samband med utdelning i form av Aktier; 

(iv) teckna Aktier, teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev, förlagsbevis eller andra 

rättigheter eller värdepapper i samband med emissioner; och 

(v) i övrigt utöva de rättigheter som normalt tillkommer aktieägare i Bolaget. 

Det är Bolagets och SEB:s avsikt att Avstämningsdagen, i den mån det är lämpligt, praktiskt 

möjligt och i enlighet med tillämplig lagstiftning, ska motsvara den avstämningsdag som 

Bolaget tillämpar i förhållande till ägare av aktier i Bolaget. 

6 Utdelning  

6.1 Den utdelning som SEB mottar i sin egenskap av aktieägare i Bolaget, ska av SEB 

vidareutdelas enligt bestämmelserna i denna punkt 6. 

6.2 Utdelning ska ske till SDB Innehavare som på Avstämningsdagen är införd i Euroclear 

Registret som innehavare av SDB eller rättighetshavare. Utdelning ska ske i svenska kronor 

(SEK). 

6.3 SEB ska i samråd med Bolaget fastställa dag för utbetalning av utdelning till SDB Innehavarna 

(”Utbetalningsdagen”). Om SEB har erhållit utdelning från Bolaget i annan valuta än SEK, 

ska SEB innan utbetalning av utdelning sker ombesörja växling av den utdelning som erhållits 

från Bolaget till SEK. Sådan växling ska ske enligt marknadsmässig valutakurs tidigast tio och 

senast fem bankdagar före Utbetalningsdagen genom träffande av terminskontrakt med 

förfallodag på Utbetalningsdagen eller dag då pengarna ställs till Euroclear:s förfogande. Den 
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tillämpliga valutaväxlingskursen ska utgöras av den valutakurs som erhållits i sådant 

terminskontrakt. 

6.4 Utbetalning av utdelning till SDB Innehavare och andra rättighetsinnehavare enligt Euroclear 

Registret ska ske på Utbetalningsdagen genom Euroclear:s försorg och i enlighet med av 

Euroclear vid var tid tillämpade regler och bestämmelser. 

6.5 Om utdelning sker till en mottagare som inte är behörig att motta utdelning ska SEB ändå 

anses ha fullgjort sina skyldigheter, med undantag för om SEB hade kännedom om att 

utdelningen utbetalades till någon som inte var behörig att motta utdelning eller om SEB 

åsidosatt normal aktsamhet som med hänsyn till omständigheterna borde iakttagas, eller om 

betalningen inte kan åberopas på grund av att mottagaren var underårig eller på grund av att 

förvaltare varit förordnad för mottagaren och sådant förvaltaruppdrag omfattar mottagande av 

utdelning. 

6.6 I den utsträckning det krävs enligt tillämpliga regler och lagstiftning ska Bolaget, SEB eller 

Euroclear innehålla och till skattemyndigheterna i Luxemburg och Sverige erlägga den skatt 

som utgår på utdelningen till SDB Innehavarna (inklusive eventuell preliminärskatt på utdelning 

för t.ex. privatpersoner bosatta i Sverige eller dödsbon efter sådana personer). För det fall 

Bolaget, SEB eller Euroclear, eller ombud eller agent för de föregående, bestämmer att 

utdelning i kontanter, Aktier, rätter eller annan egendom är föremål för beskattning eller andra 

offentliga avgifter och därför ska innehållas enligt tillämpliga regler och lagstiftning, ska 

Bolaget, SEB eller Euroclear, eller ombud eller agent för de föregående, ha rätt att innehålla 

kontanter eller avyttra hela eller delar av sådan egendom som det är ekonomiskt och praktiskt 

nödvändigt att sälja för att kunna erlägga sådan skatt och avgift. Resterande behållning, efter 

avdrag för sådana föreskrivna skatter och avgifter, ska betalas av SEB till de SDB Innehavare 

som är berättigade därtill. SDB Innehavare ska ansvara för sådan brist som kan uppkomma i 

samband med försäljning enligt ovan.  

6.7 Utbetalning av utdelning till SDB Innehavare ska ske utan avdrag för avgifter eller 

motsvarande som är hänförliga till Bolaget, SEB eller Euroclear, men med avdrag för 

preliminärskatt eller annan skatt som innehålls enligt svensk rätt samt för eventuell skatt som 

kan komma att påföras enligt svensk, luxemburgsk eller annat lands rättsordning. 

6.8 Om SEB mottar utdelning i annan form än kontanter, ska SEB - efter samråd med Bolaget - 

besluta om hur denna utdelning ska överlämnas till berättigade SDB Innehavare. Detta kan 

innebära att egendomen säljs och att försäljningslikviden efter avdrag för försäljningskostnader 

och eventuella avgifter och skatt utbetalas till SDB Innehavarna. 

6.9 Om aktieägarna har rätt att välja utdelning i form av kontanter eller i någon annan form och det 

inte är praktiskt möjligt att ge SDB Innehavarna sådan möjlighet, äger SEB, för SDB 

Innehavarnas räkning, besluta att sådan utdelning ska utgå i form av kontanter. 

7 Utdelning i form av Aktier, uppdelning av aktier (split), nyemission, 

fondemission, m.m. 

7.1 SEB, eller den av SEB utsedda förvaltaren enligt punkt 1.1 ovan, ska vid utdelning i form av 

Aktier, fondemission med utgivande av nya Aktier och uppdelning av Aktier (split), snarast 

möjligt registreras i Bolagets aktiebok för de nya Aktier som erhålls med anledning av sådan 

åtgärd samt tillse att SDB som erhålls för sådana Aktier registreras på VP-konto tillhörande 

SDB Innehavare som är berättigad till sådana Aktier. I det fall utdelning av Aktier inte är 

praktiskt möjligt ska punkt 6.8 tillämpas. Motsvarande registreringsåtgärder ska vidtas i 

samband med en sammanläggning av Aktier. 
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7.2 Den som på Avstämningsdagen är införd i Euroclear Registret som SDB Innehavare eller 

rättighetshavare avseende aktuell åtgärd, ska anses behörig att motta SDB som representerar 

nya Aktier som tillkommit till följd av utdelning i form av Aktier, fondemission med utgivande av 

Aktier eller uppdelning av Aktier (split). Om mottagare av SDB inte varit behörig att erhålla de 

nya SDB ska vad som anges i punkt 6.5 gälla i det fall denna bestämmelse är tillämpbar. 

7.3 Beslutar Bolaget om nyemission av Aktier, utgivande av förlagsbevis, konvertibla skuldebrev, 

teckningsoptioner eller andra rättigheter till aktieägarna ska SEB informera SDB Innehavarna 

därom samt om de väsentliga villkoren för nyemissionen, förlagsbevisen, de konvertibla 

skuldebreven, teckningsoptionerna eller andra rättigheter. Sådan information ska bifogas 

tillsammans med anmälningsblankett genom vilken SDB Innehavare kan instruera SEB att 

teckna Aktier, teckningsoptioner, förlagsbevis, konvertibla skuldebrev eller i övrigt utnyttja 

andra rättigheter. När SEB i enlighet med SDB Innehavarens instruktioner tecknat och tilldelats 

sådana Aktier, förlagsbevis, konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller andra rättigheter, 

ska SEB, i den mån det är praktiskt möjligt, tillse att motsvarande registreringar genomförs på 

respektive SDB Innehavares VP-konto. Om sådana registreringar inte kan genomföras på 

respektive SDB Innehavares VP-konto, innefattat att sådana finansiella instrument eller 

rättigheter inte skulle vara dematerialiserade, ska SEB tillse att SDB Innehavarna på annat 

sätt tillförsäkras äganderätten till aktuella instrument eller rättigheter eller kompenseras i 

kontanter. 

7.4 Om en SDB Innehavare inte uppdrar åt SEB att utöva några av de rättigheter som angetts 

ovan i punkt 7.3, äger SEB rätt att avyttra sådana rättigheter för SDB Innehavarnas räkning 

och utbetala erhållen likvid till SDB Innehavarna med avdrag för försäljningskostnader och 

eventuella avgifter och skatter. 

7.5 Om SDB Innehavare äger rätt till, eller erhåller, ett antal delrätter eller andra rätter som inte 

berättigar till erhållande av ett helt antal Aktier, deltagande i nyemission av Aktier, teckning av 

konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller andra rätter, äger SEB rätt att avyttra sådana 

överskjutande delrätter, företrädesrätter etc. och till SDB Innehavarna eller 

rättighetsinnehavarna utbetala likviden efter avdrag för försäljningskostnader och eventuella 

avgifter och skatter. 

8 Deltagande i bolagsstämma 

8.1 SEB och Bolaget ska vidta åtgärder för att möjliggöra att SDB Innehavare kan närvara vid 

Bolagets bolagsstämmor och rösta för de Aktier som representeras av SDB. Bolaget ska i 

samråd med SEB skicka kallelse till sådan stämma, i enlighet med svenska, luxemburgska 

och andra tillämpliga lagar genom att tillhandahålla information för spridning till minst två 

etablerade nyhetsbyråer samt till minst tre rikstäckande dagstidningar. Kallelsen ska innehålla:  

(i) den information som av Bolaget intagits i kallelse till stämman; och  

(ii) instruktioner för vad som måste iakttas av varje SDB Innehavare för att kunna delta på 

bolagsstämman eller på annat sätt utöva sin rösträtt. 

 SEB ska i god tid före stämman ombesörja att fullmakter, med rätt för fullmaktshavaren att 

sätta annan i sitt ställe, utfärdas till förmån för de SDB Innehavare som anmält sin avsikt att 

delta på bolagsstämma för att möjliggöra för var och en av dem att representera SEB på 

stämman för det antal Aktier som representeras av de SDB som innehas av sådan SDB 

Innehavare. Vidare ska SEB och Bolaget ombesörja att fullmaktsformulär finns tillgängliga för 

de SDB Innehavare som anmält sin avsikt att delta på bolagsstämma för att möjliggöra för 

dem att utse en tredje part att som ombud företräda dem på stämman. Sådana fullmakter som 
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SEB mottagit ska sändas till Bolaget tillsammans med en förteckning över de SDB Innehavare 

för vilka fullmakt utfärdats. 

8.2 SEB förbinder sig att inte företräda Aktier för vilka SDB Innehavare inte anmält sin avsikt att 

delta och rösta på stämma personligen eller genom ombud. 

9 Information till SDB Innehavare 

9.1 SEB ska på uppdrag av Bolaget och på det sätt som anges i punkt 13 nedan tillhandahålla 

SDB Innehavarna all den information som SEB i sin egenskap av innehavare av Aktier erhåller 

från Bolaget. SEB ska dock alltid tillställa SDB Innehavare som önskar det sådan information 

per post till den adress som anges i Euroclear Registret. Bolagets avsikt är att presentera all 

information på engelska. 

 

9.2 Bolaget ska, på begäran av en SDB Innehavare, skicka Bolagets årsredovisning till sådan 

Innehavare. Bolaget ska också offentligöra relevant aktiemarknadsinformation i enlighet med 

de noteringsregler som gäller för NASDAQ OMX Stockholm. 

10 Notering av SDB 

SDB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Om beslut fattas att noteringen av SDB ska 

upphöra ska SEB, på uppdrag av Bolaget, så snart praktiskt möjligt informera SDB 

Innehavarna om detta beslut. 

11 SEB:s kostnader 

SEB:s kostnader och avgifter för sitt uppdrag samt för Euroclear:s tjänster, ska bekostas av 

Bolaget om inte annat särskilt anges i dessa Allmänna Villkor.  

12 Byte av depositarie 

Beslutar Bolaget att anlita annat värdepappersinstitut som depåbank istället för SEB, ska SEB 

överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter gentemot SDB Innehavarna enligt dessa 

Allmänna Villkor samt leverera Aktierna till den nya depositarien. Byte av depositarie ska 

underställas Euroclear för godkännande samt verkställas tidigast tre månader efter det att 

meddelande (angående byte av depositarie) skickats med post till SDB Innehavarna eller 

meddelande därom var infört i en svensk rikstäckande dagstidning enligt punkt 13 nedan. Vid 

byte av depositarie genom förfarande enligt denna punkt 12 ska SDB Innehavare anses ha 

lämnat sitt samtycke till att rättigheter och skyldigheter mellan SDB Innehavarna och SEB 

övergår till att gälla mellan SDB Innehavarna och den nya depositarien. 

Om SEB har ansökt om eller på annat sätt är föremål för en rekonstruktion, konkurs, 

likvidation eller annat liknande förfarande, får Bolaget i samråd med SEB påskynda processen 

att byta depositarie förutsatt att detta är i alla SDB Innehavares intresse. 

13 Meddelanden 

SEB ska tillse att meddelanden till SDB Innehavare enligt dessa Allmänna Villkor, direkt eller 

indirekt, tillställs SDB Innehavarna och andra rättighetsinnehavare som är införda i Euroclear 

Registret och i enlighet med av Euroclear vid var tidpunkt tillämpade rutiner. SEB har, som ett 

alternativ till att skicka meddelandet med posten, rätt att införa meddelandet genom 

annonsering i en svensk rikstäckande dagstidning, förutsatt att Bolaget har gett sitt skriftliga 

medgivande till detta. Information ska också lämnas till NASDAQ OMX Stockholm. 
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14 Ändring av dessa Allmänna Villkor 

SEB förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor, om det är nödvändigt för att 

villkoren ska vara förenliga med svensk eller annan tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut 

eller Euroclear:s och NASDAQ OMX Stockholms respektive regler och bestämmelser. SEB 

äger - i samråd med Bolaget - rätt att besluta om att ändra dessa Allmänna Villkor om det av 

andra skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt, i samtliga fall under förutsättning att SDB 

Innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. SEB ska informera SDB 

Innehavarna om eventuella ändringar av dessa Allmänna Villkor på det sätt som anges i punkt 

13. 

15 Information om SDB Innehavare (sekretess) 

15.1 SEB förbehåller sig rätten att från Euroclear begära information om SDB Innehavare från 

Euroclear Registret samt att till Bolaget vidarebefordra information rörande SDB Innehavare 

och deras innehav av SDB. 

15.2 Vidare förbehåller sig SEB rätten att lämna information rörande SDB Innehavare till den som 

fullgör registreringsuppgift avseende Aktier samt myndigheter förutsatt att sådan skyldighet 

föreligger enligt svensk eller utländsk lag, författning eller myndighetsbeslut. SDB Innehavare 

är skyldig att efter begäran från SEB tillhandahålla SEB sådan information. 

15.3 SEB och Bolaget äger rätt att lämna all information om SDB Innehavare och deras innehav till 

myndigheter i samband med restitution eller återbetalning av betald skatt, i den mån detta är 

nödvändigt.  

15.4 SEB och Bolaget äger rätt att lämna och offentliggöra information om SDB Innehavare i den 

utsträckning det krävs av NASDAQ OMX Stockholm eller tillämplig lagstiftning i Sverige eller 

annat lands rättsordning.  

16 Ansvarsbegränsning 

16.1 Om inte annat följer av punkt 16.2 nedan, är SEB ansvarigt för den skada som SDB 

Innehavare lider till följd av oaktsamhet av SEB vid fullgörandet av sitt uppdrag enligt dessa 

Allmänna Villkor. SEB ansvarar dock inte för indirekt skada eller följdskada. 

16.2 SEB ansvarar inte för förlust eller skada till följd av svensk eller utländsk lagstiftning, svensk 

eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, lockout, blockad, terrorism eller 

andra liknande omständigheter. Förbehållen om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller 

även om SEB självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. 

16.3 Föreligger hinder att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständighet 

som ligger utanför SEB:s eller Bolagets kontroll äger SEB eller Bolaget rätt att uppskjuta 

verkställande av åtgärden till dess hindret upphört. 

16.4 Vare sig SEB, Bolaget eller Euroclear ansvarar för förlust eller skada som drabbar SDB 

Innehavare på grund av att viss utdelning, rätt, meddelande eller annan rättighet som 

tillkommer aktieägare i Bolaget, av tekniska, lagliga eller andra skäl utanför ovan nämnda 

parters kontroll inte i rätt tid eller över huvud taget kan distribueras eller eljest överföras till eller 

tillhandahållas de SDB Innehavare som registrerats i Euroclear Registret. 

16.5 Under förutsättning att Bolaget har iakttagit normal aktsamhet ska Bolaget inte ansvara för 

eventuella skador som kan uppkomma genom att SEB på grund av oaktsamhet har vidtagit 

eller underlåtit att vidta en handling. 
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17 Uppsägning 

17.1 SEB förbehåller sig rätten att säga upp depositionen av Aktier enligt dessa Allmänna Villkor, 

genom att lämna meddelande om uppsägningen till SDB Innehavarna enligt punkt 13 ovan, 

om: 

(i) ett beslut fattas att noteringen av SDB ska upphöra på NASDAQ OMX Stockholm eller 

annan motsvarande marknadsplats; 

(ii) Bolaget beslutar att Aktierna i Bolaget inte längre ska representeras av SDB enligt dessa 

Allmänna Villkor; 

(iii) Euroclear har sagt upp avtalet avseende registrering av SDB;  

(iv) Bolaget eller en tredje part ansöker om Bolagets rekonstruktion, konkurs, likvidation eller 

annat liknande förfarande; 

(v) Bolaget brister i betalning av kostnader och avgifter enligt punkt 11 ovan under mer än 30 

dagar efter förfallodagen;  

(vi) Bolaget på ett väsentligt sätt bryter mot sina förpliktelser i förhållande till SEB, eller 

(vii) depåavtalet mellan Bolaget och SEB är uppsagt och en ny depositarie inte har utsetts på 

sätt som framgår av punkt 12 inom sex månader från uppsägning.   

17.2 Om meddelande om uppsägning enligt punkt 17.1 lämnas, ska dessa Allmänna Villkor fortsätta 

att gälla under en uppsägningstid av sex månader från dagen för avsändande av sådant 

meddelande om uppsägning eller från den dag då meddelandet var infört i en svensk 

rikstäckande dagstidning, i enlighet med punkt 13 ovan, om SDB inte dessförinnan avnoterats 

efter beslut av NASDAQ OMX Stockholm. Av meddelandet till SDB Innehavarna ska den 

avstämningsdag då SEB kommer att avregistrera samtliga innehav av SDB enligt Euroclear 

Registret framgå. SEB ska överlåta Aktierna i enlighet med av SDB Innehavaren lämnade 

instruktioner eller i enlighet med vad som annars överenskommits med SDB Innehavaren. I fall 

då (i) SDB Innehavaren inte tillhandahållit någon överlåtelseinstruktion, (ii) det inte är praktiskt 

möjligt att överlåta Aktierna i enlighet med överlåtelseinstruktionen från SDB Innehavaren eller 

(iii) en överenskommelse annars inte nåtts, äger SEB rätt att sälja de underliggande Aktierna. 

SDB Innehavaren ska ha rätt till försäljningslikviden efter avdrag för skäliga kostnader, avgifter 

och skatter. Beloppet ska utbetalas till det likvidkonto som är anslutet till relevant SDB 

Innehavarens VP-konto, eller i avsaknad av sådant likvidkonto, i form av utbetalningsavi. 

Någon ränta ska inte utgå på beloppet. 

18 Tillämplig lag 

Dessa Allmänna Villkor liksom de av SEB utfärdade SDB ska regleras av svensk rätt. 

19 Tvister 

Tvist rörande dessa Allmänna Villkor eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 

avgöras av allmän domstol och talan ska väckas vid Stockholms tingsrätt. 

____________________ 

 

 


