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Allt inkluderat + 

prestationsbaserat arvode

FÖRVALTNINGSARVODE

Ränteportfölj

Balanserad portfölj defensiv

Balanserad portfölj offensiv

Portfölj offensiv

Aktieportfölj

Trading 

COURTAGE* (ej TRADING)

Svenska aktier 0,60% Ingår Ingår

Utländska aktier 1,00% Ingår Ingår

ETF:er & Fonder (Aktierelaterade / Räntebärande) 0,40% Ingår Ingår

Minimicourtage aktier, ETF:er, fonder 200 kr Ingår Ingår

Obligationer max. 2% Ingår Ingår

Minimicourtage obligationer 200 kr Ingår Ingår

Alternativa investeringar: max. 3% Ingår Ingår
Strukturerade produkter, 
Råvaror, Hedge-/Specialfond
Räntebevis, Kreditobligationer

Övriga värdepapper & tjänster: Kontakta Ericsson & Partners

COURTAGE* TRADING

Svenska/Utländska aktier 0,30% - -

* Courtage avser det sammanlagda courtage som tas ut av Ericsson & Partners och av bank/fondkommissionär. Se avräkningsnota eller kontakta Ericsson & Partners.

* Alla courtageavgifter är inklusive moms.

* I modellerna "Allt inkluderat" och "Allt inkluderat + prestationsbaserat arvode" ingår Ericsson & Partners del av courtaget, men inte bank/fondkommissionärs del.

ADMINISTRATIVA AVGIFTER

Löpande utskick av Portföljrapporter Ingår Ingår Ingår

Månadsrapporter till företag Ingår Ingår Ingår

Sammanställning K4-blanketter Ingår Ingår Ingår

DEPÅ-/KONTOAVGIFT

Mangold Fondkommission AB 0 % per år 0 % per år 0 % per år

Nordnet Bank AB 0,375% per år** 0,375% per år** 0,375% per år**

* Inkl. moms. Avgiften beräknas kvartalsvis på det genomsnittliga marknadsvärdet av de tillgångar som förvaras på depå/konto under varje kvartal. 

** Inkl. moms. Avgiften utgår kvartalsvis på det sammantagna värdet av innehavet i  fondandelar inkl. andelar i börshandlade fonder (ETF:er).

ÖVRIGT

Kapitalförsäkring/Försäkringsdepå Enligt offert Enligt offert Enligt offert

Ericsson & Partners tar inte emot någon tredjepartsersättning

Vidare information finns i dokumentet Information om kostnader och avgifter 

Arvode enligt offert, baserat på förvaltat kapital                

Pris per tjänst Allt inkluderat

Arvode enligt offert, baserat på förvaltat kapital                

Arvode enligt offert, baserat på förvaltat kapital                

Arvode enligt offert, baserat på förvaltat kapital                

Arvode enligt offert, baserat på förvaltat kapital                

Arvode enligt offert, baserat på förvaltat kapital                


