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PRISBLAD – gäller fr.o.m. 1 november 2021 
Private Banking-arvode  

Grundarvode (inkl moms)  10 000 kr per år1 
 

Tjänst 

Rådgivande förvaltning enligt offert 
Diskretionär förvaltning enligt offert 
Mäkleri enligt offert 

 

Nordiska aktier & konvertibla skuldebrev 

Minimicourtage 200 kr (via Carnegie Online 100 kr) 
Courtage börsnoterade aktier 0,45% (via Carnegie Online 0,30%) 
Onoterade aktier & konvertibla skuldebrev 0,65% 

Courtage stora aktieposter enligt offert 
 

Övriga utländska värdepapper 

Minimicourtage 300 kr 
Courtage aktier + konvertibler < 1 000 000 kr 0,65% 
Courtage aktier + konvertibler > 1 000 000 kr 0,50% 

Courtage ryska värdepapper  2% 
Courtage övriga Emerging Markets 1% 

 

Teckningsoptioner  

Minimicourtage 200 kr 
Courtage  0,65% 
 

Direktägda obligationer och företagscertifikat 

Courtage företagscertifikat, stats- kommun och bostadsobligationer/covered bonds 0,10% 
Courtage Investment Grade företagsobligationer exkl. ovan  0,35% 

Courtage High Yield företagsobligationer, AT1, Hybrider och Tier 2 0,50% 
 

Strukturerade produkter 

Minimicourtage 200 kr 
Courtage, börsnoterade 1% 

Courtage, onoterade 1% 
 

OMX standardiserade optioner & terminer 

Minimicourtage 250 kr 
Courtage aktie-/indexoptioner < 50 000 kr  1,80% 

Courtage aktie-/indexoptioner > 50 000 kr 1,30% 
Courtage indexterminer 0,10% 
Courtage aktieterminer 0,30% 
 

Clearingavgifter optioner & terminer OMX 

I enlighet med Nasdaq OMX avgiftlista 
 

Fonder 

Administrativ avgift standardutbud 50 kr/transaktion 
Administrativ avgift övriga fonder enligt offert 
 

Onoterade värdepapper2 

Administrativ avgift (inkl moms) 12 500 kr per år3 

Flyttavgift 5%  
Courtage 3% 
 

Övriga värdepapper & tjänster  Kontakta Carnegie 

 
1 Debiteras kvartalsvis i efterskott. Det värdebaserade depåarvodet/-avgiften beräknas på det genomsnittliga marknadsvärdet av de tillgångar som förvaras på depå under 
varje kvartal.  
2 Gäller för onoterade värdepapper i vilka Carnegie medverkat vid emission eller annan företagshändelse. Närmare uppgifter om vilka onoterade värdepapper som 
omfattas kan lämnas av din kontaktperson i banken.  
3 Debiteras kvartalsvis i efterskott per onoterat värdepapper som omfattas.  
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Administrativa avgifter  

Depåavgift (inkl moms)  För depå utan tjänsteavtal 0,1% per år1  

 För depå med tjänsteavtal ingen avgift 
 För investeringssparkonto med tjänsteavtal ingen avgift 
Flytt av utländska värdepapper till annan bank/fondkommissionär 1 000 kr/värdepapper 

Växlingsavgift vid växling till/från SEK 0,30% 
Betalning av räkningar/faktura 48 kr/st 
Expressbetalning till svensk bankkonto/plusgiro 100 kr 

Betalning till utländskt konto 150 kr 
Expressbetalning till utländskt konto 450 kr 
Engagemangsspecifikation per timme  500 kr 

Omstämpling av utländska fysiska värdepapper Utländska bankers avgift 
 
På courtage som genereras i ett förvaltningsuppdrag kan moms i förekommande fall tillkomma enligt ny myndighetspraxis.  

 
Den 1 november 2021 förändras beräkningsmodellen för våra värdebaserade arvoden och depåavgifter från att beräknas som ett glidande medelvärde per 
respektive dag till att beräknas på det genomsnittliga marknadsvärdet för hela avgiftsperioden. Överenskomna arvodes- och avgiftsnivåer förändras inte. 

 
Priserna i prislistan gäller om inget annat överenskommits eller kommunicerats. Kontakta din kontaktperson på banken vid frågor.  
 


