Prislista, avgifter och ränta
2020-08-31

Courtage
Strukturerade produkter

Företagsobligationer

Courtage vid köp*
av nominellt belopp

3,00%

Courtage vid köp

2,00%

Courtage vid försäljning
av likvidbelopp
minimicourtage

1,00%
500 kr

Courtage vid försäljning
av likvidbelopp
minimicourtage

1,00%
500 kr

Courtage vid försäljning
externa produkter

1,00%

Fondandelar
Courtage vid köp*

I de fall kund uppdrar tjänster också annat institut
än SIP Nordic kan dessa institut påföra avgifter
Utifrån specifika produkter kan andra
courtagesatser förekomma enligt avsedd
produktinformation

Fonder enligt huvudlista
(minimivolym per fond 10 000 kr)
Övriga fonder av likvidbelopp
Minimicourtage
(avser UCITS och likvärdiga)
(minimivolym per fond 50 000 kr)

Avgifter
Expressutbetalning till eget konto
Uttag av pengar från depå till eget konto
Flytt av värdepapper från SIP Nordic
Flytt av värdepapper till SIP Nordic
Kontoutdrag per post
Depåbesked
Uppläggningsavgift för Rådgivningsdepå upp till
Ersättning för Rådgivningsdepå, maximalt per år*
Depåavgift**

500 kr
100 kr
500 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1,00%
1,50%*
4 000 kr

Courtage vid försäljning av likvidbelopp

0,60%
1 000 kr

1,00%

För information om huvudlista se
www.sipnordic.se

Kapitalförvaltning
Beroende på mandat och storlek 0,35-1,5%
plus moms per år.

Ränta
Klientmedel på depå

0%

0%

Viktig information
Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering,
licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tar emittenten ut courtage ut vid köp. I teckningskursen tar emittenten även
ut ett arrangörs, tredjeparts, distributörs- och marknadsförararvode, vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de
finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt
utan uppgår till ca 0,5 - 1,0% per år, beräknat på produktens nominella belopp. Skatter kan komma att belasta placeringen och
skatteregler kan förändras under innehavstiden.
*För Rådgivningsdepå med perfomance fee kan ersättningen bli högre än 1,00% per år enligt separat avtal exl uppläggningsavgift.
**Depåavgift kan komma att tas ut för de fall depån har för liten andel, mindre än 1/3, av SIP Nordics strukturerade produkter
och/eller fonder enligt huvudlista.

