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Totala kostnader

Kostnader och avgifter för handel med utländska aktier baserade på tre indikativa exempel på investerat belopp:

Belopp <222 222 kr

Courtage enligt prislista 1 000 kr 0,45 % 0,45 %

Investerat belopp 30 000 kr 300 000 kr 600 000 kr

(SEK) % av förv. kap. (SEK) % av förv. kap. (SEK) % av förv. kap.

Kostnader och avgifter för aktiehandel, courtage 1 075 kr 3,58 % 2 100 kr 0,70 % 4 200 kr 0,70 %

Betalningar mottagna från tredje part 0 kr 0,00 % 0 kr 0,00 % 0 kr 0,00 %

Kostnader och avgifter för det finansiella instrumentet 0 kr 0,00 % 0 kr 0,00 % 0 kr 0,00 %

Totala kostnader och avgifter 1 075 kr 3,58% 2 100 kr 0,70 % 4 200 kr 0,70 %

Fördelning av kostnader och avgifter - Investeringstjänst (vid ett indikativt exempel med 300 000 kr i investering):

(SEK) % av förv. kap.

Engångsavgifter 0 kr 0,00 %

Löpande avgifter 0 kr 0,00 %

Transaktionskostnader, courtage m.m.* 1 350 kr 0,45 %

Valutaväxlingskostnad (max 0,25%) 750 kr 0,25 %

Kostnader för stödtjänster 0 kr 0,00 %

Resultatrelaterade kostnader EPB 0 kr 0,00 %

2 100 kr 0,70 %

Aktiehandel utländska aktier

Detta dokument ger information om kostnader och avgifter för handel med utländska aktier. Informationen krävs enligt lag 
och rekommenderas att läsas för att kunna göra ett informerat beslut om investering. 

Kumulativ effekt av kostnader på avkastning

De totala kostnaderna och avgifterna för aktiehandel kommer att ha en påverkan på det du får tillbaka på din investering. Att handla med värdepapper i en 
annan valuta innebär att du tar en valutarisk. Både aktiekursen och valutakursernas svängningar i relation till din egen valuta påverkar värdet på dina värde-
papper. Även om ett värdepapper ökar i värde är det inte säkert att du tar del av hela ökningen. Avkastningen på din investering kan inte garanteras, vi kan 
dock ge exempel på vilka effekter kostnader och avgifter har för investeringen. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina 
investeringar kan gå ner och upp och kan inte garanteras. En investerare kan få tillbaka ett lägre belopp än investerat.

Kumulativ effekt av kostnader vid ett indikativt exempel med 300 000 kr i investering i ett år med en förväntad tillväxt på 0 %:

Investerat belopp 300 000 kr

Tillväxt 0%

Period 1 år

(SEK) %

Det du får tillbaka om inga kostnader och avgifter: 300 000 kr 100 %

Det du får tillbaka efter kostnader och avgifter: 297 900 kr 99,30 %

Utan kostnader och avgifter skulle avkastningen bli: 0,00 %

Med kostnader och avgifter skulle avkastningen bli: -0,70 %

Det innebär en minskad vinst på: 2 100 kr

*Transaktionsskatt kan tillkomma vid köp av utländska aktier i vissa länder (t.ex. Storbritannien, Frankrike och Italien).


