
Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1,000,000 N/A

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter:

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0

Investeringstjänster och stödtjänster
Procent

Engångsavgifter: 0.05-2.00%

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0.05-2.00%

Samtliga kostnader: 0.05-2.00%

0

Aktier

Aktier och aktieliknande produkter

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

0

0

0

SEK 500 - 20,000

SEK 500 - 20,000

Belopp

SEK 500 - 20,000

0

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 med Danske Bank kan det förekomma kostnader 
relaterade till finansiella produkter och finansiella tjänster. För ovan 
angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Kurtage. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma. 
Löpande kostnader från fondförvaltare eller utställare kan förekomma.

Produktbeskrivning

Aktier upptagna till handel på börs. Till aktier hör också andra aktieliknande 
instrument eller instrument som handlar som, aktier som certifikat, 
depåbevis (SDBer, ADRs etc.) och börshandlade fonder (ETFer). Om du 
handlar produkter som certifikat och ETFer  kan det uppstå löpande 
utgifter som inte framgår av tabellen till höger.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
10,000,000 0-24 mån

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0.00% - 0.50%

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0.00% - 0.50%

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0.00% - 0.50%

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0.00% - 0.50%

Samtliga kostnader: 0.00% - 1.00%

SEK 0 - 50,000

SEK 0 - 100,000

Belopp

SEK 0 - 50,000

0

0

0

0

SEK 0 - 50,000

Equity Derivatives

Aktieterminer & forwards

Här hittar du en översikt av de kostnader som är relaterade till produkten och 
investeringstjänsten.

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

Valuta
SEK

Belopp

SEK 0 - 50,000

0

0

0

Vänligen notera

Priserna som visas på denna sida är endast exempel på kostnader 
relaterade till det här finansiella instrumentet. Däremot kan enskilda 
kostnader skilja sig beroende på rådande marknadsförhållanden, löptider, 
valutor, Danske Banks kreditpolicy, din affärsvolym med Danske Bank och 
andra allmänna affärsöverväganden. Således bör du alltid kontakta din 
vanliga kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om 
exakta kostnader och avgifter relaterade till den specifika transaktionen du 
överväger att investera i.

Kostnadsöversikt

När du handlar med Danske Bank kan det finnas kostnader relaterade till 
både den finansiella produkten liksom den finansiella tjänsten. För detta  
finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Kommission, försäljningsmarginal och säkerhetsställande samt börs- och 
clearingavgifter. Även en avslutnings/lösenkostnad kan uppstå.

Produktbeskrivning

Syftet med denna produkt är att ge investerare möjlighet att köpa eller sälja 
en underliggande aktie, index eller korg av aktier till ett fastställt pris på ett 
framtida datum



Exempel på kostnader

Belopp Löptid
10,000,000 0-5 år

Procent

Engångsomkostnader 0.00% - 1.00%

Löpande avgifter 0

Alla omkostnader rörande transaktionen 0

Ytterligare omkostnader 0

Totalt 0.00% - 1.00%

Procent

Engångsomkostnader 0.00% - 1.00%

Löpande avgifter 0

Alla omkostnader rörande transaktionen 0

Omkostnader från tillbehörstjänster 0

Ytterligare omkostnader 0

Incitamentskostnader 0

Totalt för investeringsservicen 0.00% - 1.00%

Totalt 0.00% - 2.00%

0

0

0

SEK 0 - 100,000

SEK 0 - 200,000

0

Finansiella instrument :
Belopp

SEK 0 - 100,000

0

0

0

SEK 0 - 100,000

Investeringsservice och tillbehörstjänster:

Belopp 

SEK 0 - 100,000

0

SEK

Equity Derivatives

Aktieoptioner

Här hittar du en översikt av de kostnader som är relaterade till produkten och 
investeringstjänsten.

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

Valuta

Vänligen notera

Priserna som visas på denna sida är endast exempel på kostnader 
relaterade till det här finansiella instrumentet. Däremot kan enskilda 
kostnader skilja sig beroende på rådande marknadsförhållanden, löptider, 
valutor, Danske Banks kreditpolicy, din affärsvolym med Danske Bank och 
andra allmänna affärsöverväganden. Således bör du alltid kontakta din 
vanliga kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information 
om exakta kostnader och avgifter relaterade till den specifika 
transaktionen du överväger att investera i.

Kostnadsöversikt

När du handlar med Danske Bank kan det finnas kostnader relaterade till 
både den finansiella produkten liksom den finansiella tjänsten. För detta  
finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Kommission, försäljningsmarginal och säkerhetsställande samt börs- och 
clearingavgifter. Även en avslutnings/lösenkostnad kan uppstå.

Produktbeskrivning

Syftet med denna produkt är att ge investerare (köparen) rätten men inte 
skyldigheten att köpa ett underliggande aktie, index eller korg av aktier till 
det överenskomna lösenpriset på ett framtida datum. Beroende på 
lösentyp, kan det vara möjligt att lösa optionen i förtid. Optionen kan 
avräknas kontant eller via leverans. (Om investeraren säljer alternativet 
har investeraren skyldighet att sälja den underliggande aktien till det 
överenskomna lösenpriset på ett framtida datum).



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
10,000,000 0-5 år

Finasiel instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0.0% - 3.00%

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0.0% - 3.00%

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% - 3.00%

0

SEK 0 - 300,000

Belopp

0

0

0

0

0

0.0% - 3.00%

Equity Derivatives

Aktieswap (TRS)

Här hittar du en översikt av de kostnader som är relaterade till produkten och 
investeringstjänsten.

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

Valuta
SEK

Belopp

0

SEK 0 - 300,000

0

0

Vänligen notera

Priserna som visas på denna sida är endast exempel på kostnader 
relaterade till det här finansiella instrumentet. Däremot kan enskilda 
kostnader skilja sig beroende på rådande marknadsförhållanden, löptider, 
valutor, Danske Banks kreditpolicy, din affärsvolym med Danske Bank och 
andra allmänna affärsöverväganden. Således bör du alltid kontakta din 
vanliga kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om 
exakta kostnader och avgifter relaterade till den specifika transaktionen du 
överväger att investera i.

Kostnadsöversikt

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade
till finansiella produkter och finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella 
instrument kan kostnaden bestå av:

Räntespread
Kostnad för säkerhetsställande
Avslutningskostnad kan uppstå

Produktbeskrivning

Syftet med denna produkt är att regelbundet byta utbetalning av en 
specificerad Aktie-relaterad exponering från startdatumet till slutdatumet. 
Avkastningen kan baseras på ex. ett aktieindex, en specifik handelsstrategi 
eller realiserade utdelningar. Avkastningen kommer att beskrivas korrekt 
från fall till fall.



Ansvarsfriskrivning

Denna publikation har upprättats av 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 C&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 
beslutar sig för att använda en investeringstjänst. Publikationen innehåller inte tillräcklig information för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Innan läsaren fattar 
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.

Copyright 2022 Danske Bank A/S. Alla rättigheter förbehållna.


