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1. Kvalitetsvillkor och allmänna avtalsvillkor 
Vid affären följs bildandet av basispris, utom vid spannmålsköp enligt Hankkija Oy:s allmänna villkor för spannmålshandel, 
som kan läsas på webbplatsen www.hankkija.fi. 
 
2. Bildande av basispris: 
Basispriset för det spannmålsparti som är objekt för detta kontrakt fastställs på basis av marknadspriset enligt det i kon-
traktet avsedda futurkontraktet för kvarnvete/raps på Matif-börsen (European Milling Wheat eller Rapeseed).  Priserna på 
den elektroniska marknadsplatsen kan ses med 15 minuters dröjsmål på börsens webbplats på adressen https://derivati-
ves.euronext.com/en/commodities 
 
Som prissättningsgrund används futuren för en bestämd månad om vilken överenskoms i kontraktet. Vid bildandet av pri-
set subtraheras basis eller prisskillnaden från futurens köpnotering (BID-notering medan marknaden är öppen). Köparen 
ska fixera sitt pris vid den tidpunkt hon/han önskar före leveransen och senast före slutet av månaden före det över-
enskomna futurkontraktets noteringsmånad. Om säljaren inte har fixerat priset före leveransen, bildas basispriset på det 
ovan nämnda sättet utgående från avslutningskursen (SETTLEMENT) på den sista börsdagen månaden före leveransen, på 
köparens försorg före leveransen av spannmålspartiet.  
 
3. Fixering av basispriset i praktiken  
Säljaren tar kontakt med köparens representant för att fixera priset. Köparens representant informerar säljaren om 
börsens gällande köp (bid)-notering och säljaren kan härefter besluta om eventuell prisfixering. Efter fixeringen kan ingen-
dera parten senare ändra basispriset. Köparen bekräftar det futurpris som använts vid fixeringen och det basispris som 
bildats utgående från detta för säljaren. Priset kan fixeras under börsens öppettider under tjänstetid i Finland (vardagar kl 
12-16) Detta pris används som beräkningsgrund vid leveranstillfället.  
 
3. Eventuell olevererad mängd och överskriden kontraktsmängd:  
Om den minimimängd som anges i kontraktet inte har levererats vid avslutad leveranstid, har köparen rätt till eventuell 
prisskillnadsersättning. Den eventuella ersättningens storlek räknas ut på följande sätt: Från det överenskomna settle-
mentpriset på den sista börsdagen för den överenskomna leveranstiden avdras det överenskomna basispriset, från vilket 
subtraheras marknadspriset för kvarnvete i Finland (köparens gällande pris som uppgetts offentligt, dvs. priset på webb-
platsen www.hankkija.fi, basis-pris för kvarnvete) vid avtalat leveransställe eller ställets närmaste exporthamn. Denna skill-
nad med ett tillägg om 5 €/per ton för omkostnader ska betalas av säljaren. Faktureringen sker per 14 dagar räknat från 
det sista kontraktets leveransdatum. Om den levererade mängden överstiger 10 % används för hela överskridelsen av kon-
traktsmängden leveransdagens inköpspris vid det aktuella mottagningsstället för den del av avräkningen som överstiger 
inköpspriset.  
 
4. Oöverstigligt hinder 
När säljaren på grund av ett av honom själv oberoende oöverstigligt hinder, som till exempel missväxt, inte kan uppfylla 
sitt åliggande helt eller delvis, ska säljaren för att kunna åberopa hindret informera köparen om detta skriftligt före slutet 
av september året för kontraktsskörden. Som bilaga till anmälan ska bifogas ett utlåtande av TE-centralen, kommunens 
landsbygdsmyndighet eller någon annan myndighet, av vilket det klart framgår den skördeskada som drabbat hela skörden 
från säljarens gård. Om köparen på grund av en strejk eller något annat av köparen oberoende oöverstigligt hinder inte 
kan uppfylla sitt åliggande helt eller delvis, ska köparen för att kunna åberopa hindret meddela säljaren skriftligt om detta. 
På grund av oöverstigligt hinder befrias parterna från sitt åliggande tills dess att hindret eliminerats. Om hindret fortsätter 
över tre (3 mån) månader befrias parten om hon/han så begär från sitt åliggande från och med tidpunkten då hindret bör-
jat. 
 
5. Lösning av meningsskiljaktigheter  
Man strävar efter att i första hand lösa eventuella meningsskiljaktigheter om detta kontrakt genom förhandlingar mellan 
parterna. Om parterna inte kan nå enighet, överlåts ärendet till tingsrätten för avgörande. 


