
ALLMÄN INTRODUKTION TILL KOSTNADER OCH AVGIFTER FÖR OTC-DERIVAT TRANSAKTIONER.

Totala kostnader och avgifter för att ingå en derivattransaktion beror på de specifika detaljerna i transaktionen. Det finns dock ett antal allmänna egenskaper som 
också  påverkar kostnader och avgifter – till exempel om det finns ett kompletterande avtal,  exempelvis collateral agreement / avtal om att ställa säkerheter.

Några av dessa egenskaper är gemensamma när det gäller derivatprodukter och deras inverkan på kostnader och avgifter beskrivs nedan. Andra egenskaper, och 
deras typiska inverkan på kostnader och avgifter, är specifika för en given derivatprodukt – till exempel en ränteswaps löptid - beskrivs i de separata 
produktexemplen.

Master Netting Agreement / Ramavtal om nettning: finns det en nettningsöverenskommelse (ISDA eller motsvarande) kan detta påverka kostnader och avgifter. 
Generellt ger netttningseffekter lägre kostnader och avgifter.

Collateral agreement / avtal om att ställa säkerheter: ett avtal om att ställa säkerheter för utestående positioner (CSA eller liknande) och de specifika detaljerna i 
ett sådant avtal kan påverka kostnader och avgifter. Generellt så gör ett sådant avtal kostnader och avgifter lägre. Detaljer som ”tröskelvärde” och ”minsta 
överföringsbelopp” kommer typiskt sett att minska kostnader och avgifter. Dessutom ju mer frekvent säkerheter är utväxlade desto lägre blir kostnader och 
avgifter vanligtvis. Även kvaliteten på de utväxlade säkerheterna kan påverka kostnader och avgifter, både positivt och negativt beroende  på typ av transaktion. 

Motpartens kreditrisk: bankens bedömning av kreditkvaliteten för derivatmotparten kommer att påverka kostnader och avgifter. Generellt så är en högre
kreditkvalitet förknippad med lägre kostnader och avgifter.

Kapitalmarknader:  marknadspriset för bankens finansiering kan påverka kostnader och avgifter. I allmänhet så kan förhöjda finansieringsnivåer påverka kostnader 
både positivt och negativt beroende på typ av transaktion.

Reglering: förändringar i reglering kan påverka kostnader och avgifter.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
10,000,000 N/A

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0 - 0,05%

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 0,05%

Investeringsservice og yderligere service:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger: 0

Alle omkostninger vedrørende 
transaktioner udført som led i 
investeringsservice:

0

Enhver omkostning 
vedrørende accessoriske 
tjenesteydelser:

0

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere service: 0

Samlede omkostninger: 0 - 0,05%

0

0 - 6,675

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 6,675

Valuta
DKK

Ränteprodukter

Statsobligationer - Norden

Her finder du en oversigt over de omkostningselementer, der er relateret til produktet 
eller investeringsservicen.

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. 
Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol 

0 - 6,675

Belopp (SEK)

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar finansiella instrument och eller erhåller finansiella tjänster av Danske 
Bank kan det vara förknippat med kostnader. Kostnaden för det specifika finansiella 
instrument kan bestå av
- Försäljningsmarginal

Produktbeskrivning

En obligation utgiven av stat i en nordisk valuta (DKK, NOK, SEK) som kund köper 
och säljer



Säkerställda obligationer - Norden Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 N/A

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 0,05%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,05%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,05%0 - 6,675

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 6,675

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett belopp

Valuta
DKK

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 6,675

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar finansiella instrument och eller erhåller finansiella tjänster av 
Danske Bank kan det vara förknippat med kostnader. Kostnaden för det specifika 
finansiella instrument kan bestå av
- Försäljningsmarginal

Produktbeskrivning

En säkerställd obligation utgiven av bostadsinstitut i en valuta (DKK, NOK, SEK) som 
kund köper och säljer



Statsobligationer - G3-valutor Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 N/A

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 0,02%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,02%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,02%0 - 19,924

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 19,924

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 19,924

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar finansiella instrument och eller erhåller finansiella tjänster av 
Danske Bank kan det vara förknippat med kostnader. Kostnaden för det specifika 
finansiella instrument kan bestå av
- Försäljningsmarginal

Produktbeskrivning

En obligation utgiven av stat i en ´major´ valuta  (EUR, USD, JPY) som kund köper 
och säljer



Statsobligationer - Andra Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 N/A

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 0,02%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,02%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,02%0 - 22,514

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 22,514

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett belopp

Valuta
GBP

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 22,514

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar finansiella instrument och eller erhåller finansiella tjänster av Danske 
Bank kan det vara förknippat med kostnader. Kostnaden för det specifika finansiella 
instrument kan bestå av
- Försäljningsmarginal

Produktbeskrivning

En obligation utgiven av stat i valuta exklusive DKK, NOK, SEK som kund köper och 
säljer



Företagsobligationer - Norden Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 N/A

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 0.10%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0.10%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0.10%0 - 13,349

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 13,349

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett belopp

Valuta
DKK

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 13,349

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar finansiella instrument och eller erhåller finansiella tjänster av 
Danske Bank kan det vara förknippat med kostnader. Kostnaden för det specifika 
finansiella instrument kan bestå av
- Försäljningsmarginal

Produktbeskrivning

En företagsobligation utgiven av företag eller institutionen i en nordisk valuta (DKK, 
NOK, SEK) som kund köper och säljer



Företagsobligationer - G3-valutor Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 N/A

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 0.10%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0.10%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0.10%0 - 99,620

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 99,620

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 99,620

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar finansiella instrument och eller erhåller finansiella tjänster av 
Danske Bank kan det vara förknippat med kostnader. Kostnaden för det specifika 
finansiella instrument kan bestå av
- Försäljningsmarginal

Produktbeskrivning

En företagsobligation utgiven av företag eller institutionen i en ´major´ valuta  (EUR, 
USD, JPY) som kund köper och säljer



Säkerställda obligationer - G3-valutor Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 N/A

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 0,05%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,05%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,05%

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR

0 - 49,810

0

Belopp

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

Belopp (SEK)

0 - 49,810

0

0

0

0 - 49,810

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar finansiella instrument och eller erhåller finansiella tjänster av 
Danske Bank kan det vara förknippat med kostnader. Kostnaden för det specifika 
finansiella instrument kan bestå av
- Försäljningsmarginal

Produktbeskrivning

En säkerställd obligation utgiven av bostadsinstitut i en ´major´ valuta  (EUR, USD, 
JPY) som kund köper och säljer



Börshandlade derivat - Norden Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 100 contracts of 

10 year SEK Bond 
Future

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 0,05%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,05%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,05%0 - 5000

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 5000

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett belopp

Valuta
SEK

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 5000

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar finansiella instrument och eller erhåller finansiella tjänster av 
Danske Bank kan det vara förknippat med kostnader. Kostnaden för det specifika 
finansiella instrument kan bestå av
- Försäljningsmarginal
- Mäklararvode

Produktbeskrivning

En börshandlad product i DKK, NOK och SEK som även motpartsclears, som kund 
köper och säljer



Börshandlade derivat - G3-valutor Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 1,000 contracts 

of 10 year EUR 
Bund Future

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 0.02%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0.02%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0.02%0 - 19,924

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 19,924

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 19,924

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar finansiella instrument och eller erhåller finansiella tjänster av 
Danske Bank kan det vara förknippat med kostnader. Kostnaden för det specifika 
finansiella instrument kan bestå av
- Försäljningsmarginal
- Mäklararvode

Produktbeskrivning

En börshandlad product i EUR, JPY och USD som även motpartsclears, som kund 
köper och säljer



Interest Rate Swap Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 10 år

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 3.5%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 3.5%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 3.5%0 - 3,486,700

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 3,486,700

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett 
belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 3,486,700

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

Kostnader and avgifter för handel av en ränteswap är relaterad till de specifika 
detaljerna av transaktionen. Nedan finns en sammanställning av de kostnader och 
avgifter som är det mest västenliga vid handel av en ränteswap.

Löptid: Generellt kommer kostnaderna och avgifterna öka med ökande löptid. 

Affärens valuta: Kostnader & avgifter för en ränteswap kommer generellt öka med 
ökande volatilitet av de underliggande räntorna givet transaktiones valuta.

Produktbeskrivning

Målet med denna produkt är att regelbundet byta ut fasta mot rörliga 
räntebetalning eller vice versa från startdatum till slutdatum. Du kan
godkänna att antingen (i) erhålla kassaflöde kopplat till rörlig ränta mot att göra en 
fast betalning under en bestämd tidsperiod eller (ii) erhålla en
fast ränta mot att göra en betalning kopplad till en rörlig ränta.



Swaption Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 1år10år

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 1.8%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1.8%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1.8%0 - 1,793,160

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 1,793,160

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett 
belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 1,793,160

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

Kostnader och avgifter för en OTC-swaption är relaterade till de specifika 
detaljerna av transaktionen. Nedan finns en sammanställning av de kostnader och 
avgifter som är det mest västenliga vid handel av en OTC-swaption.

Löptid: Kostnader & avgifter för en OTC-swaption kommer generellt öka med 
ökande löptid. 

Lösendag(ar): Kostnader & avgifter för en OTC-swaption kommer bero på de satta 
lösendag(arnas), generellt tenderar kostnader & avgifter att öka med ökande tid till 
lösendag(arna). 

Affärens valuta: Kostnader & avgifter för en OTC-swaption kommer generellt öka 
med ökande volatilitet av de underliggande räntorna givet affärens valuta.

Köpt/Såld: Kostnader & avgifter för en OTC-swaption kommer bero på om affären 
är köpt eller såld, och huruvida premien betalas/erhålls i förskott eller löpande 
under affärens löptid. Köpta optioner har generellt högre kostnader & avgifter när 
premien betalas löpande istället för i förskott. 

Cash/physical: Kostnader & avgifter för en OTC-swaption kommer generellt vara 
lägre om den avvecklas kontant än att en swap ingås, och kan i sin tur beror 
huruvida OTC-swaptionen är köpt eller såld, och slutligen på riktningen av den 
underliggande swappen.

Produktbeskrivning

Målet med denna produkt är att antingen
1. ha rätt (om du köper produkten och betalar en premie) att ingå en ränteswap för 
att säkra en underliggande tillgång eller skuld genom att
regelbundet byta fast mot rörlig räntebetalning från startdatum till slutdatum.
2. vara skyldig (om du säljer produkten och erhåller en premie) att ingå en 
ränteswap för att byta räntebetalningarna på en underliggande
tillgång eller skuld genom att regelbundet byta fast mot rörlig räntebetalning från 



Interest Rate Cap Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 10 år

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 2%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 2%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 2%0 - 1,992,400

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 1,992,400

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett 
belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 1,992,400

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

Kostnader och avgifter för ett OTC-cap är relaterade till de specifika detaljerna för 
transaktionen. Nedan finns en sammanställning av de kostnader och avgifter som 
är det mest västenliga vid handel av en OTC-cap.

Löptid: Kostnader & avgifter för ett OTC-cap kommer generellt öka med ökande 
löptid för affären. 

Affärens valuta: Kostnader & avgifter för ett OTC-cap kommer generellt öka med 
ökande volatilitet av de underliggande räntorna givet transaktionen valuta.

Köpt/Såld: Kostnader & avgifter för ett OTC-cap kommer bero på om transaktionen 
är köpt eller såld, och huruvida premien betalas/erhålls i förskott eller löpande 
under transaktions löptid. Köpta optioner har generellt högre kostnader & avgifter 
när premien betalas löpande istället för i förskott. 

Lösenpris: Kostnader & avgifter för ett OTC-cap kommer bero på lösenpris som i 
sin tur beror på huruvida OTC-cap är köpt eller sålt, samt om premien betalas i 

Produktbeskrivning

Målet med denna produkt är att ha rätt (om du köper produkten och betalar en 
premie) eller vara skyldig (om du säljer produkten och erhåller en premie) att ta 
emot/betala mellanskillnaden mellan den rörliga räntan och räntetaket om det 
rörliga ränteindexet en viss dag ligger över en viss nivå.



Interest Rate Floor Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 10 år

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 2%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 2%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 2%0 - 1,992,400

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 1,992,400

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett 
belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 1,992,400

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

Kostnader och avgifter för ett OTC-floor är förknippade med de specifika detaljerna 
för affären. Nedan finns en sammanställning av de viktigaste detaljerna som avgör 
kostnader & avgifter:

Löptid: Kostnader & avgifter för ett OTC-floor kommer generellt öka med ökande 
löptid för affären. 

Affärens valuta: Kostnader & avgifter för ett OTC-floor kommer generellt öka med 
ökande volatilitet av de underliggande räntorna givet affärens valuta.

Köpt/Såld: Kostnader & avgifter för ett OTC-floor kommer bero på om affären är 
köpt eller såld, och huruvida premien betalas/erhålls upfront eller löpande under 
affärens löptid. Köpta optioner har generellt högre kostnader & avgifter när 
premien betalas löpande istället för upfront. 

Lösenpris: Kostnader & avgifter för ett OTC-floor kommer bero på lösenpris som i 
sin tur beror på huruvida OTC-floor är köpt eller sålt, samt om premien betalas 

Produktbeskrivning

Målet med denna produkt är att ha rätt (om du köper produkten och betalar en 
premie) eller vara skyldig (om du säljer produkten och erhåller en premie) att ta 
emot/betala mellanskillnaden mellan räntegolvet och den rörliga räntan om det 



Interest Rate Collar Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 10 år

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 2%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 2%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 2%0 - 1,992,400

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 1,992,400

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett 
belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 1,992,400

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

Kostnader och avgifter för en OTC-collar är relaterade till de specifika detaljerna 
för transaktionen. Nedan finns en sammanställning av de kostnader och avgifter 
som är det mest västenliga vid handel av en OTC-collar.

Löptid: Kostnader & avgifter för en OTC-collar kommer generellt öka med ökande 
löptid för affären. 

Affärens valuta: Kostnader & avgifter för en OTC-collar kommer generellt öka med 
ökande volatilitet av de underliggande räntorna givet affärens valuta.

Köpt/Såld: Kostnader & avgifter för en OTC-collar kommer bero på om 
transaktionen är köpt eller såld, och huruvida premien betalas/erhålls i förskott 
eller löpande under affärens löptid. Köpta optioner har generellt högre kostnader & 
avgifter när premien betalas löpande istället för i förskott. 

Lösenpris: Kostnader & avgifter för en OTC-collar kommer bero på lösenpris som i 
sin tur beror på huruvida OTC-collar är köpt eller sålt, samt om premien betalas i 
förskott eller löpande.

Produktbeskrivning

Målet med denna produkt är att antingen:
1. ha rätt (om du köper produkten och betalar en nettopremie) att erhålla 
mellanskillnaden mellan den rörliga räntan och en viss ”hög” nivå om den rörliga 
ränta en viss dag är högre än den ”höga” nivån, eller vara skyldig att betala 
mellanskillnaden mellan den ”låga” nivån och den rörliga räntan
om den rörliga räntan en viss dag är lägre än den ”låga” nivån.

2. vara skyldig (om du säljer produkten och erhåller en nettopremie) att betala 
mellanskillnaden mellan den rörliga räntan och en viss ”hög” nivå om
den rörliga ränta en viss dag är högre än den ”höga” nivån, eller ha rätt att erhålla 
mellanskillnaden mellan den ”låga” nivån och den rörliga räntan
om den rörliga räntan en viss dag är lägre än den ”låga” nivån.



Cross Currency Swap Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 7 år

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0 - 10%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 10%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 10%0 - 9,962,000

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

0 - 9,962,000

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett 
belopp

Valuta
EUR/USD

Belopp

Belopp (SEK)

0 - 9,962,000

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

Kostnader och avgifter för en OTC-valutaränteswap är relaterade till de specifika 
detaljerna för transaktionen. Nedan finns en sammanställning av de kostnader och 
avgifter som är det mest västenliga vid handel av en OTC-valutaränteswap.

Löptid: Generellt kommer kostnaderna och avgifterna öka med ökande löptid.

Affärens valuta: Kostnader & avgifter för en OTC-valutaränteswap kommer 
generellt öka med ökande volatilitet av den underliggande FX-kursen av 
transaktionen.

Produktbeskrivning

Målet med denna produkt är att regelbundet byta fasta eller rörliga 
räntebetalningar och eventuellt återbetalning av nominellt belopp i en valuta
mot fasta eller rörliga räntebetalningar och eventuellt återbetalning av nominellt 
belopp i en annan valuta från startdatum till slutdatum.



Barrier Swap Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 10 år

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0.001% - 0.72%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0.001% - 0.72%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0.001% - 0.72%996 - 719,256

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

996 - 719,256

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett 
belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

996 - 719,256

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

Kostnader och avgifter för en OTC- barriär swap (barrier swap) är relaterade till de 
specifika detaljerna för transaktionen. Nedan finns en sammanställning av de 
kostnader och avgifter som är det mest västenliga vid handel av en OTC-barriär 
swap.

Löptid: Generellt kommer kostnaderna och avgifterna öka med ökande löptid.

Affärens valuta: Kostnader & avgifter för en OTC-barriär kommer generellt öka med 
ökande volatilitet av de underliggande räntorna givet transaktionens valuta.

Produktbeskrivning

Målet med denna produkt är att säkra en underliggande ränteexponering genom att 
regelbundet byta ut fasta mot rörliga räntebetalningar från
startdatum till slutdatum. Produkten ger en reducerad fast ränta, eftersom det ger 
skydd mot måttlig höjning endast av korta räntor.



Callable Swap Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 10 år

(5Y excercise)

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0.002% - 2.51%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0.002% - 2.51%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0.002% - 2.51%1,494 - 2,500,462

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

1,494 - 2,500,462

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett 
belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

1,494 - 2,500,462

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

Kostnader och avgifter för en OTC-stäningsbar swap (callable swap) är relaterade 
till de specifika detaljerna för transaktionen. Nedan finns en sammanställning av de 
kostnader och avgifter som är det mest västenliga vid handel av en OTC-
stängningsbar swap.

Löptid: Generellt kommer kostnaderna och avgifterna öka med ökande löptid.

Affärens valuta: Kostnader & avgifter för en OTC-stängningsbar kommer generellt 
öka med ökande volatilitet av de underliggande räntorna givet transaktionens 
valuta.

Produktbeskrivning

Målet med denna produkt är att säkra en underliggande ränteexponering genom att 
regelbundet byta ut fasta mot rörliga räntebetalningar från
startdatum till slutdatum. Produkten ger en reducerad fast ränta, eftersom den 
potentiellt ger säkring endast till inlösendagen.



Extendable Swap Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 10 år

(5Y excercise)

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0.002% - 2.51%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0.002% - 2.51%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0.002% - 2.51%1,494 - 2,504,447

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

1,494 - 2,504,447

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

1,494 - 2,504,447

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

Kostnader och avgifter för en OTC-förlängningsbar swap är relaterade till de 
specifika detaljerna för transaktionen. Nedan finns en sammanställning av de 
kostnader och avgifter som är det mest västenliga vid handel av en OTC-
förlöngningsbar swap.

Löptid: Generellt kommer kostnaderna och avgifterna öka med ökande löptid.

Lösendag(ar): Kostnader & avgifter för en OTC-förlängningsbar swap kommer bero 
på de satta lösendag(arnas), generellt tenderar kostnader & avgifter att öka med 
ökande tid till lösendag(arna).

Affärens valuta: Kostnader & avgifter för en OTC- förlängningsbar swap kommer 
generellt öka med ökande volatilitet av de underliggande räntorna givet 
transaktionens valuta.

Produktbeskrivning

Målet med denna produkt är att säkra en underliggande ränteexponering genom att 
regelbundet byta ut rörliga mot fasta räntebetalningar från
startdatumet till det första slutdatumet. Produkten ger en reducerad fast ränta. 
Detta sker på bekostnad av en eventuell förlängning av produkten
från det ursprungliga slutdatumet till det potentiella slutdatumet.

Målet uppnås genom att (1) Danske Bank överenskommer om villkoren för en 
förlängningsbar swap med dig och (2) du samtycker till att betala
den fasta räntan till Danske Bank och erhålla den rörliga räntan. Betalningarna 
fastställs enligt de nominella belopp som överenskommits för varje
ränteperiod och betalas på de förutbestämda datumen.



Constant Maturity Swap Exempel på kostnad

Löptid
10,000,000 10 år

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0.001% - 3.76%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0.001% - 3.76%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna:

0

Avgifter som rör stödtjänster:

0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0.001% - 3.76%1,295 - 374,571

Belopp (SEK)

0

0

0

0

0

0

1,295 - 374,571

Ränteprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en procentandel och ett 
belopp

Valuta
EUR

Belopp

Belopp (SEK)

1,295 - 374,571

0

0

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske 
Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

Kostnader och avgifter för en OTC – Konstant löptidsswapp (Constant Maturity 
Swap) är relaterade till de specifika detaljerna för transaktionen. Nedan finns en 
sammanställning av de kostnader och avgifter som är det mest västenliga vid 
handel av en konstant löptidsswap.

Affärens valuta: Kostnader & avgifter för en OTC - Constant Maturity Swap 
kommer generellt öka med ökande volatilitet av de underliggande räntorna givet 
transaktionens valuta.

Produktbeskrivning

Målet med denna produkt är att regelbundet byta två rörliga ränteindex från 
startdatum till slutdatum. Du kan komma överens om att antingen
(i) få ett kassaflöde kopplat till ett index med kort löptid mot att du gör en betalning 
kopplad till ett index med lång löptid (CMS) under en fast
tidsperiod eller (ii) samtycka till att få ett kassaflöde kopplat till ett index med lång 
löptid (CMS) mot att du gör en betalning kopplad till ett index
med kort löptid under en fast tidsperiod.



Ansvarsfriskrivning

Denna publikation har upprättats av Large Corporate and Institutions – en division inom Danske Bank A/S. Danske Bank A/S står under tillsyn av den danska 
finansinspektionen (Finanstilsynet).

Denna publikation utgör i sig självt inte ett avtal, och publikationen överför inte några rättigheter till läsaren, men publikationen ska läsas för att förstå 
kundrelationen med Danske Bank A/S.

Denna publikation har skapats för användning av nuvarande och potentiella kunder i Sverige som använder tjänster hos LC&I affärsenheten.

Denna publikation är inte ett erbjudande att köpa eller sälja något finansiellt instrument eller ingå någon överenskommelse eller avtal om finansiella instrument 
eller investeringstjänster. Eventuell hänvisning till något finansiellt instrument och/eller en viss emittent utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja, ett 
erbjudande att köpa eller sälja eller en uppmaning att köpa eller sälja, sådant finansiellt instrument som emitterats av sådan emittent.

Denna publikation är inte och ska inte ses som investeringsrådgivning och bör inte vara den enda informationskällan när läsaren fattar ett investeringsbeslut eller 
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ett investeringsbeslut eller börjar använda en investeringstjänst, uppmanas läsaren att först söka rådgivning.

Publikationen är inte personlig, men baseras på standard- och/eller genomsnittliga kostnader och avgifter, och baseras på ett antal uppskattningar och antaganden 
med avseende på en investerares beteende och marknadsförhållanden.

Även om skälig omsorg har iakttagits för att säkerställa att innehållet är rättvisande och sant och inte vilseledande, lämnas inga garantier om dess exakthet eller 
fullständighet och inget ansvar accepteras för förluster som uppstår till följd av att man litar på innehållet.

Läsaren bör också vara medveten om att Danske Bank, som en global leverantör av banktjänster, investeringslösningar, riskhantering och rådgivning till 
institutionella, professionella kunder och privatkunder, har engagemang i ett stort antal verksamheter. Även om Danske 
Banks affärsrelationer och verksamheter kan erbjuda attraktiva möjligheter och tjänster, innebär sådana relationer och verksamheter också vissa inneboende 
intressekonflikter.

Innehållet är endast för läsarens eget personliga, icke-kommersiella bruk.

Alla rättigheter, inklusive upphovsrätt, till innehållet i denna publikation, ägs och kontrolleras av Danske Bank för dessa ändamål. Läsaren är välkommen att ladda 
ner och skriva ut publikationen och göra kopior.
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