
Omkostninger forbundet med handel med
INVESTERINGSFORENINGSBEVISER (via rådgiver)

Omkostninger ved handel via rådgiver
Kurtage (til og med kr. 100.000) 0,75%  (min kr. 180, maks. kr. 500)
Kurtage (over kr. 100.000) 0,50%
Beholdningsændring kr. 18,00
Beholdningsændringstillæg kr. 6,20  pr. million kroner handlet
Beholdningsændringsmeddelelse kr. 7,00  (kan fravælges)
ÅOP på investeringsforeningsbeviset         Varierer fra bevis til bevis

Forudsætninger for beregningseksempel
Antal investeringsforeningsbeviser 1.000            
Kurs på købstidspunktet kr. 498,00
Investeret beløb kr. 498.000
Ejerperiode inden salg 7 år
Beholdningsændringsmeddelelse Fravalgt
ÅOP 2,09%

Beregningseksempel

Falder 10% Stiger 10%
Kurs på salgstidspunktet kr. 448,20 kr. 547,80

Omkostninger
Kurtage ved køb kr. 2.490,00 kr. 2.490,00
Beholdningsændring ved køb kr. 18,00 kr. 18,00
Beholdningsændringstillæg ved køb kr. 3,09 kr. 3,09
Kurtage ved salg kr. 2.241,00 kr. 2.739,00
Beholdningsændring ved salg kr. 18,00 kr. 18,00
Beholdningsændringstillæg ved salg kr. 2,78 kr. 3,40
Engangsomkostninger i alt kr. 4.772,87 kr. 5.271,49

ÅOP kr. 9.840,48 kr. 10.876,32
Indirekte handelsomkostninger pr. år kr. 47,31 kr. 52,29
Løbende omkostninger pr. år kr. 9.887,79 kr. 10.928,61

Samlede omkostninger over 7 år kr. 73.987,40 kr. 81.771,76

2,12% 2,35%

Beregningseksemplerne er standardiserede og de reelle omkostninger kan variere fra det i eksemplerne angivne.

Nedenstående eksempel viser, hvilke omkostninger der er forbundet med handel med danske 
investeringsforeningsbeviser, når du handler via din rådgiver. Omkostningerne illustreres med et 
eksempel ved køb og fremtidigt salg af Sparinvest Value Aktier efter en syv-årig ejerperiode.

Kurtagesatsen ved handel i net- og mobilbanken er 0,25% (min. kr. 39). Skjern Bank kan modtage provision fra investeringsforeningen. Denne 
provision er i givet fald indeholdt i den oplyste ÅOP.

Eksemplet viser de samlede omkostninger ved at handle som vist ovenfor. Beregningen tager 
udgangspunkt i to scenarier for udviklingen i investeringsforeningsbevisets kurs, hvor den er steget 
eller faldet med 10% på salgstidspunktet.

Årlige omkostninger i procent af det 
oprindeligt investerede beløb:

* Vær opmærksom på at ÅOP varierer fra bevis til bevis. De indirekte handelsomkostninger tilknyttet 
investeringsbeviset er inkluderet i den anførte ÅOP.
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