Safe Return
PRISLISTA
Investeringsrådgivning

Vi vill att du ska få så lämpliga tjänster som möjligt anpassade för dina behov. Därför har vi ett brett utbud av
tjänster inom diskretionär portföljförvaltning, investeringsanalys och värdepappersrådgivning.
Företaget har olika kostnadsnivåer gällande courtage och avgifter beroende på valet av och kombinationen av
tjänster.
Välj dina behov
Vi har olika kundtyper för att du ska få de förmåner som hör ihop med just dina mål och syften med ditt
sparande. Som ny kund får du välja fritt vilken behovskategori du vill tillhöra och med det vilka tjänster i form av
diskretionär portföljförvaltning, investeringsanalys och värdepappersrådgivning som passar dig bäst.
Oroa dig inte för att välja fel. Du kan, om det är lämpligt, byta mellan de olika tjänstekategorierna alternativt välja
en för dig gynnsam kombination. För information om de vanligaste kundtyperna så kan du titta på vår jämförelse
mellan mål och syften för olika riskprofiler.




Låg risk, den enda inkomstkällan alternativt sparande till en betydande investering
Mellanhög risk, källa till regelbunden inkomst alternativt långsiktigt sparande/pensionssparande
Hög risk, generellt sparande

Företagets tjänster och priser i värdepappersrådgivning; utförande av order och andra tjänster avseende
aktier, blankning/aktielån, fonder, optioner, råvaror/valutor, räntebärande instrument/konvertibler och terminer
/CFD.

0,50%
200 kr

Aktieterminer
Aktieoptioner (exkl. clearingavg.)
Indexoption (exkl. clearingavg.)
Indexfutures (exkl. clearingavg.)
Minimicourtage
Nordiska aktier*
Minimicourtage
Övriga utländska aktier*
Minimicourtage

se svenska aktier
2,3%
2,3%
25 kr/kontrakt
200 kr
0,50%
200 kr
0,50%
500 kr

Fonder/fondandelar

**

Clearingavgifter (SEK)
OMX standardiserade optioner
Indexoption
Indexfutures

**
**
**

Värdepapperslån (SEK)
Courtage vid öppning
Courtage vid stängning

**
**

Avgifter (SEK)
Flytt av utländska värdepapper
Flytt av fondandelar
Engagemangsbesked
Extern pantsättning av depå
Konverteringskostnad
Kopia av originalhandling/-avtal
Extra kontoutdrag
Extra avräkningsnota
K4 vid skattedeklaration***

**
**
**
**
**
**
**
**
**

Ränta

**

*utländska avgifter och/eller courtage tillkommer
**se resp. depåförande instituts prislista för priser
***beror på val av depåförande instituts tjänsteutbud

Safe Return Asset Management Nordic AB
Box 3244, 103 64 Stockholm Godkänd för F-skatt
Org. Nr. 556726-4626, Tfn 08-510 661 40
info@safereturn.se

1 (1)

Prislista 2016:6:1

Courtage (SEK)
Svenska aktier
Minimicourtage

