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Strivo AB (nedan kallat “Strivo”) 
Organisationsnummer 556759-1721 
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg 
Telefon: 031-68 82 90 
Hemsida: www.strivo.se

Strivo står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821,  
103 97 Stockholm, www.fi.se.

Strivo har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Tillståndet omfattar följande verksamheter, nämligen

• mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiel-
la instrument

• utförande av order avseende finansiella instrument på 
kunders uppdrag

• placering av finansiella instrument utan fast åtagande
• diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instru-

ment
• förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot 

medel med redovisningsskyldighet
• handel med finansiella instrument för egen räkning
• utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster

Information om kundkategorisering m m
Enligt lagen om värdepappersmarknaden skall alla kunder som 
handlar med värdepapper delas in i tre olika kategorier. Syftet 
med detta är att anpassa kundskyddet efter den enskilde kundens 
förutsättningar. Privatpersoner och mindre företag betraktas nor-
malt som ”icke-professionella”. Utöver ”icke-professionella” kunder 
finns det också ”professionella” kunder, vilka är större företag, 
kreditinstitut och andra finansiella institut samt offentliga organ 
och liknande verksamheter med ett mindre behov av skydd. Den 
tredje kategorin är s k ”jämbördiga motparter”, vilka har lägst skydd 
enligt lagen. Dessa är t ex banker, centralbanker och myndigheter.

Strivo kategoriserar i princip samtliga sina kunder som ”icke-pro-
fessionella”, om inte annat avtalats med kunden. Som kund i 
kategorin ”icke-professionell” omfattas kunden av den högsta 
skyddsnivån enligt lagen. Detta innebär att Strivo bl a kommer att 
lämna information om finansiella instrument och riskerna med des-
sa samt kostnader och andra avgifter för handel med dessa. 

Om kunden på eget initiativ kontaktar Strivo enbart för att utföra 
en order i ett s k okomplicerat finansiellt instrument (t ex aktier 
som tagits upp till handel på en reglerad marknad), tillhandahåller 
Strivo tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är pas-
sande för kunden. Om kunden kontaktar Strivo för att utföra en 
order i ett komplicerat finansiellt instrument genomför Strivo en 
passandebedömning innan tjänsten tillhandahålls.

Kunder har möjlighet att ansöka om att få byta kundkategori. En 
”icke-professionell” kund kan skriftligen begära att få bli be-
handlad som ”professionell”. Strivo måste då göra en bedömning 
av den enskilde kundens erfarenhet och kunskap i fråga om en 
viss transaktion eller tjänst och förvissa sig om att kunden kan 
fatta sina egna investeringsbeslut och förstår de risker som kan 
vara förknippade med placeringen. Kunden mister då det högre 
kundskyddet.

Information om intressekonflikter och incitament
Strivo tillhandahåller ett utbud av finansiella tjänster där olika 
verksamheter ingår. Detta innebär att intressekonflikter kan före-
komma. Med intressekonflikter avses intressekonflikter dels mellan 
Strivo, inklusive ledning, styrelse, personal m fl och kunder, dels 
intressekonflikter mellan olika kunder. Vidare avses intressekonf-
likter mellan olika verksamheter inom Strivo. Strivo har identifierat 
de områden där potentiella och faktiska intressekonflikter kan 
uppkomma. I Strivos Intressekonfliktspolicy beskrivs intresse- 
konflikter som har identifierats samt hur de ska hanteras och un-
dvikas för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt. 
Se vidare Strivos hemsida.

Information om behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskydds-
förordningen (GDPR, EU 2016/679). Förordningen syftar till att 
skydda den enskildes integritet. Strivo som är personuppgifts-
ansvarig, är därför skyldig att behandla dina personuppgifter 
enligt förordningens regler. Personuppgifter som lämnas till Strivo 
kommer att behandlas av Strivo för att bolaget ska kunna fullgöra 
ingångna avtal. Behandling av personuppgifter sker även för att 
Strivo ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra 
författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den regis-
trerade, men i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård 
kan Strivo även komma att komplettera personuppgifterna genom 
inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t.ex. 
uppdatering av adressuppgifter via Statens person- och adress-
register (SPAR).

Personuppgifterna kan dessutom utgöra underlag för marknads- 
och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och 
riskhantering. Personuppgifter kan, med beaktande av gällande 
regler om sekretess, för angivna ändamål komma att utlämnas 
till andra bolag som Strivo samarbetar med såväl inom som utom 
EU- och EES-området. I vissa fall är Strivo också skyldig att lämna 
uppgifter till myndighet, till exempel till Skatteverket och Finansin-
spektionen.

Strivo kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor 
försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. 
Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som 
behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete 
för Strivos räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång 
till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna 
utföra sitt arbete.

Strivo kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den 
enskildes kommunikation med bolaget.

Enligt personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att få informa-
tion om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan 
begäran framställs skriftligen till:

Strivo AB, Att: Personuppgiftsansvarig, Stora Badhusgatan 18-20, 
411 21 Göteborg
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Information om språk
Det språk som används i dokumentation och i kontakterna mellan 
Strivo och kunden är svenska. 

Information om reklamationer och klagomål
Om en kund är missnöjd med någon av Strivos tjänster, är det 
viktigt att kunden kontaktar Strivo för att framföra sina synpunkter. 
Kunden bör först kontakta den person eller enhet inom Strivo som 
tillhandahållit tjänsten. Om kunden inte skulle vara nöjd med det 
svar som erhålls, kan kunden kontakta klagomålsansvarig person 
hos Strivo. Vill kunden diskutera ärendet med oberoende part kan 
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå kontaktas, se www.konsu-
menternas.se. 

Om kunden anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsstäl-
lande rättelse från Strivos sida och det belopp som tvisten handlar 
om överstiger ett visst minimibelopp, kan kunden – om kunden 
är en konsument – vända sig till Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN). Anmälan till ARN skall göras inom sex månader från det att 
Strivo första gången helt eller delvis avvisat kundens anspråk. ARN 
lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan kunden och Strivo 
bör lösas. För mer information, anmälningsblankett m m, se www.
arn.se.

Ett ärende kan dessutom alltid hänskjutas till rättslig prövning vid 
allmän domstol, www.domstol.se.

Information om investerarskydd
Strivo är anslutet till investerarskyddet. Skyddet är ett konsument-
skydd för värdepapper och pengar som banker och värdepap-
persbolag hanterar för kunders räkning. Det innebär att du som 
kund kan få ersättning av staten om ett institut som går i konkurs 
inte kan lämna ut dina tillgångar. Investerarskyddet gäller för alla 
kunder, såväl privatpersoner (inklusive omyndiga) som företag och 
andra juridiska personer (till exempel dödsbon). Investerarskyddet 
omfattar alla typer av värdepapper (finansiella instrument) som de 
definieras i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, bl.a. 
aktier, obligationer, konvertibla skuldebrev, optioner, terminer och 
sammansatta produkter som aktieindexobligationer. Skyddet om-
fattar de värdepapper och pengar som ett institut hanterar när det 
utför en så kallad investeringstjänst åt en kund. Med investerings- 
tjänst menas bland annat köp, försäljning eller förvaring (depå) av 
värdepapper. Staten ersätter upp till 250 000 kronor per kund och 
institut. Om flera personer har en gemensam depå får varje person 
maximalt 250 000 kronor i ersättning.

Information om inspelning av telefonsamtal
Strivo har rätt att, som ett led i att dokumentera kundens uppdrag, 
spela in telefonsamtal med kunden. Sådana inspelade telefon-
samtal sparas i fem år – eller den längre tid som Finansinspek-
tionen föreskriver, dock längst sju år – och lämnas ut till kunder på 
begäran.


