
Omkostninger forbundet med
handel med danske certifikater/ETN'er (via rådgiver)

Omkostningssatser ved handel med danske certifikater/etn'er (via rådgiver)
Kurtage (til og med kr. 100.000) 0,75%  (min. 175, maks kr. 500)

Kurtage (over kr. 100.000) 0,50%

Beholdningsændring kr. 12,00

Beholdningsændringstillæg kr. 8,50 pr. million stk. handlet

Beholdningsændringsmeddelelse kr. 13,50 (kan fravælges)

ÅOP på certifikatet

Forudsætninger for beregningseksempel

Antal certifikater

Kurs på Nordea BEAR Coloplast X2 ND1 kr. 79,50

Investeret beløb kr. 79.500,00

Ejeperiode inden salg

Beholdningsændringsmeddelelse Fravalgt

ÅOP på  Nordea BEAR Coloplast X2 ND1* 2,49%
*) Vær opmærksom på at ÅOP på forskellige certifikater kan variere - typisk fra 0,25% til 3,50%.

Beregningseksempel

Scenarie 1 Scenarie 2
Kurs på Nordea BEAR Coloplast X2 ND1 på salgstidspunktet kr. 63,60 kr. 95,40

Omkostninger

 - Kurtage ved køb kr. 500,00 kr. 500,00

 - Beholdningsændring ved køb kr. 12,00 kr. 12,00

 - Beholdningsændringstillæg ved køb kr. 0,01 kr. 0,01

 - Kurtage ved salg kr. 477,00 kr. 500,00

 - Beholdningsændring ved salg kr. 12,00 kr. 12,00

 - Beholdningsændringstillæg ved salg kr. 0,54 kr. 0,81

Engangsomkostninger, i alt kr. 1.001,55 kr. 1.024,82

 - ÅOP på Nordea BEAR Coloplast X2 ND1 pr. år kr. 1.781,60 kr. 2.177,51

Løbende omkostninger pr. år kr. 1.781,60 kr. 2.177,51

Samlede omkostninger over ejeperioden kr. 2.783,14 kr. 3.202,32

Årlige omkostninger i procent af det initialt investerede beløb 3,50% 4,03%

- Beregningsekemplerne er standardiserede og de reelle omkostninger kan variere fra det i eksemplerne angivne

I følgende eksempel vises de samlede omkostninger, der er forbundet med at handle som vist ovenfor. Omkostningsberegningen viser to 

scenarier for udviklingen i certifikatets kurs, hvor den henholdsvis stiger/falder med 20% i løbet af ejetiden. Omkostninger vil påvirke 

afkastet af din investering som vist i eksemplet nedenfor.

Du kan i denne beskrivelse få mere information om, hvilke omkostninger, der er forbundet ved handel med danske certifikater (også kaldet 

ETN'er), når du handler via din rådgiver. Omkostningerne illustreres med et eksempel ved køb og fremtidigt salg af Nordea BEAR Coloplast 

X2 ND1 med ét års ejeperiode. Alle beløb er i danske kroner.

Varierer fra certifikat til certifikat

NB: Kurtagesatsen ved handel i net- og mobilbank er 0,15% (min. kr. 25)

Stk.  1000

1 år


