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Nord Fondkommission (”Nord”) eller rådgivare tillhandahåller detaljerad information om kostnader och ersättningar vid 
erbjudanden. Vid en investering i en placering betalar investeraren courtage mellan 0 – 10% på investerat belopp. Courtaget får 
aldrig överstiga 6% på nominellt belopp. Utöver courtage finns ett arrangörsarvode satt för de olika produkterna vilket varierar
mellan 0 – 20% på investerat belopp. Resp. produktinformation specificerar detta närmare. 

Warrants/Hävstångscertifikat/Optioner, Primärmarknad                                                                                 

Total ersättning (=arrangörsersättning + courtage) vid försäljning av produkten Courtaget är max 10% av 
investerat belopp, dock högst 85 000kr per produkt.  

0,00-30,00%

AKTIER & ETF, SEKUNDÄRMARKNAD
* Affär hanteras samma dag om order inkommit före kl. 16:00, under förutsättning att underliggande marknad är öppen.     

Ingen extra valutaavgift tillkommer, kund erhåller samma valutakurs som Nord erhåller.

Courtage i vardera köp eller försäljning av aktier på nordisk börs*,  dock minst 150 SEK, 150 NOK 
eller 15 EUR beroende på valuta

0,35% - 1,00%

Courtage i vardera köp eller försäljning av aktier på Spotlight*,  dock minst 250 SEK, 250 NOK 
eller 25 EUR beroende på valuta

0,50% - 1,00%

Courtage i vardera köp eller försäljning av aktier på utländsk börs* (ej nordisk), dock minst 25 
USD, 20 GBP eller 20 EUR beroende på valuta. Övriga valutor varierar.

0,50% - 1,00%

Courtage i vardera riktning vid köp eller försäljning (per affär) av onoterade aktier,  dock max 2 000 SEK
för Euroclear registrerade aktie, max 3 000 SEK för aktier i aktiebok

0,50% - 1,00%

Courtage i vardera riktning vid köp eller försäljning (per affär) av övriga onoterade aktier, beroende på
likviditet och storlek på affär

0,50% - 5,00%

Courtage vid återköp av värdepapper från försäkring, dock max 2 000 SEK 0,50% 

FONDER 
* Affär skickas samma dag om order loggats före kl. 10:00.

Courtage vid köp 0,00% - 2,00%

Courtage vid försäljning, men om innehav säljs tidigare än 30 dagar debiteras ett courtage på 150 SEK 0 SEK

Minsta teckningsbelopp per fond med undantag för Nord Portföljer, inklusive månadsspar 500 SEK

Minsta teckningsbelopp per Nord Portfölj, inklusive månadsspar 2000 SEK

STRUKTURERADE PRODUKTER, SEKUNDÄRMARKNAD 
* Affär skickas samma dag om order inkommit före kl. 15:00, under förutsättning att underliggande marknad är öppen.

Courtage vid köp (ytterligare courtage kan tillkomma från arrangörens sida. Se deras prislista) 0,35% - 2,00%

Courtage vid försäljning (ytterligare courtage kan tillkomma från arrangörens sida. Se deras prislista) 0,35% - 1,00%

Minsta teckningsbelopp är beroende på produkt

DEPÅ / ISK / DEPÅFÖRSÄKRING – OBS PRISER INKLUSIVE MOMS

En procentuell och/eller fast avgift tas ut på depåvärdet per kvartal. Se avtal

En fast administrationsavgift tas ut per kvartal (per kund) 39 SEK /mån

RÄNTA

Nord erbjuder i dagsläget ingen in-/utlåningsränta

ÖVRIGA AVGIFTER

Flytt av värdepapper in till en Nord depå utan likvid 0 SEK

Flytt av värdepapper, inkl fondandelar, till annat depåinstitut, dock max 3 000 per depå 500 SEK / st

Engagemangsbesked Papperskopia 50 SEK

Kontantuttag – manuellt uttag (uttag via föranmält konto i påloggat läge och där alt. saknas  0:-) 100 SEK
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OBLIGATIONER, SEKUNDÄRMARKNAD (EJ STRUKTURERADE PRODUKTER)                                                   sid 2(2)

Courtage tillkommer vid köp och sälj av obligationer på sekundärmarknaden. Courtagets storlek varierar beroende på om 
obligationerna är noterade eller inte, och eventuell likviditet.

VIKTIG INFORMATION

Investerare bör alltid söka professionell rådgivning för att till fullo förstå de risker som uppkommer vid ett eventuellt 
investeringsbeslut. Det är även viktigt att söka professionell rådgivning för att reda ut om en produkt är lämplig för respektive 
investerare. Nord Fondkommission AB ger inte någon garanti, rekommendation eller garanti om viss utveckling för värdepapper 
eller andra finansiella instrument som visas på www.nordfk.se
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