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PRISLISTA

VÄRDEPAPPERSHANDEL

Nordiska värdepapper (Sverige, Danmark, Norge, Finland)

Aktier, konvertibla förlagslån, teckningsoptioner, warrants
och SOX-obligationer m m
Courtage på belopp till och med 1 000 000 kr 0,50%
Courtage på belopp som överstiger 1 000 000 kr 0,30%
Minimicourtage depå 200 kr/nota
Minimicourtage VP-konto 
(endast svenska värdepapper) 250 kr/nota
Courtage teckningsrätter uppgår högst 
till 50% av likvidbeloppet.

Övriga utländska värdepapper

Aktier, warrants och konvertibler.
Courtage på belopp till och med 1 000 000 kr 0,65%
Courtage på belopp som överstiger 1 000 000 kr 0,50%
Minimicourtage 700 kr/nota
Eventuella utländska kostnader kan tillkomma

Strukturerade produkter

Se även 'Slutliga Villkor' för aktuell emission
Teckning vid nyemission, courtage (på tecknat belopp) 2%
Teckning vid nyemission via VP-konto, courtage 2%
Handel på andrahandsmarknaden, courtage 0,65%
Handel på andrahandsmarknaden, via VP-konto, courtage 0,65%
Minimicourtage depå 250 kr/nota
Minimicourtage VP-konto 300 kr/nota

Premieobligationer

Courtage på nominellt värde 0,50%
Minimicourtage 200 kr

Standardiserade aktie-och indexoptioner

Courtage på belopp till och med 50.000 kr 2,00%
Courtage på belopp som överstiger 50.000 kr 1,30%
Minimicourtage 200 kr/nota
Clearingavgift aktieoptioner 0,75%+1 kr/kontrakt,

min 2 kr/kontrakt max 15 kr/kontrakt
Clearingavgift indexoptioner 3,50 kr/kontrakt

Standardiserade terminer

Courtage aktieterminer 0,35%
Courtage indexterminer 0,20%
Clearingavgift indexterminer 4,50 kr/kontrakt
Minimicourtage 500 kr/nota

Flytt av värdepapper

Utländska värdepapper till fondhandlare 
i Sverige eller utlandet 800 kr/värdepapper
Eventuella externa kostnader tillkommer
Omstämpling av värdepapper till 
annan börs 1 000 kr/värdepapper
Eventuella externa kostnader tillkommer
Svenska värdepapper till fondhandlare 
i utlandet 500 kr/värdepapper
Svenska VPC-papper till fondhandlare 
i Sverige 100 kr/värdepapper

DEPÅER

Depåavgift, inkl moms

Depåvärde 0 - 500 000 kr 0,2%/halvår
Depåvärde 500 001 kr - 0,1%/halvår
Minsta avgift 625 kr/halvår
Minsta avgift för depåer med fysiska handlingar 1 250 kr/halvår

Förvaltningsarvode

Rådgivande förvaltning genom särskild förvaltare Enligt offert
Diskretionär förvaltning genom särskild förvaltare Enligt offert

VÄRDEPAPPERSHANDEL VIA INTERNET

Internetdepå

Internetdepå, inkl moms 
(ingår i Privatkonto Aktiv och Student) 500 kr/år

Markets on line (Företag)

Ändring av avtal eller användarspecifikation - per ändring 125 kr

Nordiska värdepapper (Sverige, Danmark, Finland, Norge)

Courtage 0,10%
Minimicourtage 79 kr/nota
Courtage teckningsrätter uppgår högst till 50%
av likvidbeloppet.

Amerikanska värdepapper

Courtage 0,15%
Minimicourtage 199 kr/nota
Courtage teckningsrätter uppgår högst till 50%
av likvidbeloppet.
Eventuella utländska kostnader kan tillkomma

Europeiska värdepapper

Courtage 0,30%
Minimicourtage 499 kr/nota
Courtage teckningsrätter uppgår högst till 50%
av likvidbeloppet.
Eventuella utländska kostnader kan tillkomma

Strukturerade produkter

Se även 'Slutliga Villkor' för aktuell emission.
Teckning vid nyemission, courtage (på tecknat belopp) 2%
Handel på andrahandsmarknaden, courtage 0,30%
Handel på andrahandsmarknaden, minimicourtage 199 kr/nota

Kursinformation i realtid från OMX för privatpersoner

för börserna i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors 75 kr

Kursinformation i realtid från Oslobörsen för privatpersoner

Oslobörsen 200 kr

Kursinformation i realtid från OMX för företag

för börserna i Stockholm, Köpenhamn 
och Helsingfors (exl moms) 91 euro

PENSIONSSPARANDE

IPS - Individuellt pensionssparande

Bankens förvaltning, årsavgift* 0,5% (min 100 kr/år)
* När banken förvaltar sparandet tas högst hälften av årets 
värdeökning ut i avgift. Om värdeökningen uteblir debiteras ingen avgift.

Egen förvaltning 100 kr/år
Flyttavgift till annat pensionssparinstitut 0 kr

Prov ision
Banken kan erhålla provision vid försäljning av vissa finansiella
instrument. För mer information, se www.danskebank.se/mifid eller
kontakta bankens kontor eller Kundservice.


