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Tabell 1 – Samtliga kostnader och tillhörande avgifter som tas ut för investeringstjänster och/eller stöd-tjänster 
som tillhandahålls kunden

Tabell 2 – Samtliga kostnader och avgifter som rör det finansiella instrumentet

Tabell 3 – Exempel på sammanlagda kostnader och avgifter avseende en investering om SEK 10 000

Kostnadsposter som ska  
redovisas

Belopp Exempel

Engångsavgifter för en investeringstjänst 0 Insättningsavgifter, uppsägningsavgifter och omställnings- 
kostnader1

Löpande avgifter för en investerings-
tjänst

0 Förvaltningsavgifter, rådgivningsavgifter, förvaringsavgifter.

Samtliga kostnader som rör transak-
tioner som inletts inom ramen för en 
investeringstjänst

0 Mäklarprovisioner2, inträdes- och utträdesavgifter som  
erläggs till fondförvaltaren, plattformsavgifter, pålägg  
(som är inbäddade i transaktionspriset), stämpelavgift,  
skatt på finansiella transaktioner och kostnader för växlings- 
transaktioner.

Avgifter som rör stödtjänster 0 Kostnader för analys. 
Depåkostnader

Extrakostnader 0 Resultatrelaterade avgifter

Ersättning som Bolaget mottar från 
tredje part

SEK 150 Ungefärligt belopp som Bolaget tar emot från Emittenten  
för att utföra order för en investerare i emissionen.

Kostnadsposter som ska 
redovisas

Belopp Exempel

Engångsavgifter 0 Förskottsförvaltningsavgift, uppläggningsavgift3, distributionsavgift.

Löpande utgifter 0 Förvaltningsavgifter, tjänsteavgifter, utbytesavgifter, skatter och kost-
nader för värdepapperslån, finansieringskostnader.

Samtliga kostnader som rör transaktio-
nerna 

0 Mäklarprovisioner, inträdes- och utträdesavgifter som betalas av 
fonden, pålägg som är inbäddade i transaktionspriset, stämpelavgift, 
skatt på finansiella transaktioner och kostnader för växlingstransak-
tioner.

Extrakostnader 0 Resultatrelaterade avgifter

Kostnader eller avgifter för kunden avseende Belopp Procent

Investeringstjänster och/eller sidotjänster 0 0

Ersättning som Bolaget mottar från tredje part SEK 150 1,5 %

Det finansiella instrumentet 0 0

1. Omställningskostnader är eventuella kostnader som bärs av investerare vid omställning från ett värdepappersföretag till ett annat.
2. Mäklarprovisioner är kostnader som tas ut av värdepappersföretag för utförande av order.
3. Uppläggningsavgifter är avgifter som tas ut av konstruktören av strukturerade investeringsinstrument för att strukturera instrumenten.  

Dessa kan omfatta ett bredare utbud av tjänster som konstruktören tillhandahåller.


