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Nærværende prisliste oppdateres fortløpende. Versjon: August 2022

OPPLYSNINGER OM OMKOSTNINGER OG GEBYRER FOR HANDEL MED VERDIPAPIRER
1. Verdipapirhandel via megler:
SpareBank 1 Markets AS («SpareBank 1 Markets») godtgjørelse i form av kurtasje, kursdifferanse,
tegningsprovisjon eller annet, eventuelt med tillegg av avgifter knyttet til handel og clearing mv. vil være
gjenstand for individuell fastsettelse.
Kurtasje er godtgjørelse som legges til eller trekkes fra verdien av de finansielle instrumenter som kunden
kjøper eller selger. Kurtasje angis normalt som en prosentsats. Inntil et bestemt investeringsbeløp, betaler
kunden normalt en minimumskurtasje. For enkelte finansielle instrumenter, typisk i rentemarkedet, belastes
det ikke kurtasje, men en kursdifferanse («spread»), dvs. differansen mellom kjøp og salgskurs.
Kursdifferansens størrelse vil avhenge av markedsforholdene og type finansielt instrument.

Verdipapir

Kurtasje:

Børsnoterte aksjer

0,03% - 2 % pr handel i børsnoterte papirer avhengig av blant annet:
- Ordrens størrelse
- Likviditet i papiret
- Meglers ressursbruk ved handel
0,5% - 3% avhengig av blant annet av:
- Ordrens størrelse
- Likviditet i papiret
- Eventuell oppgjørsrisiko
- Meglers ressursbruk ved handel
Noterte aksjer: NOK 400,- pr handel. Det gjelder egne satser for engangshandel*.
Unoterte aksjer: NOK 1200, - pr handel. Det gjelder egne satser for engangshandel*.
Utenlandske aksjer: NOK 1200, - pr handel. Det gjelder egne satser for engangshandel*.

Unoterte aksjer

Minimumskurtasje

Obligasjonshandel

*Enkeltstående kundehandel (for eksempel ved dødsbo): NOK 800, - pr handel eller
0.5% dersom beløp overstiger 160 000 NOK.
Ved handel i obligasjoner i annenhåndsmarkedet vil SpareBank 1 Markets beregne en
kursdifferanse, som normalt vil ligge i intervallet 0,1 - 2,0 %, beregnet på bakgrunn av
pålydende verdi på obligasjonen.
Kursdifferansen kan variere på bakgrunn av:
- Tidsbruk og ressursbruk hos SB1M i forbindelse med handelen
- Likviditeten i den enkelte obligasjon
- Volum handlet
- Oppgjørsrisiko
- Volatiliteten i markedet
- Kapitalbruk

Tegning i
emisjoner/handel i
førstehåndsmarkedet
Verdipapirhandel i
utlandet via megler

Unntaksvis kan kursdifferansen være opp til 3% av pålydende verdi på obligasjonen ved
handel i illikvide papirer eller andre særskilte markedsforhold.
Ved tegning i emisjoner betales det normalt ikke kurtasje eller kursdifferanse direkte fra
kunden til SpareBank 1 Markets. Selskapet som utsteder verdipapirer ved emisjonen
betaler normalt en på forhånd avtalt provisjon til tilrettelegger/ tegningssted.
Ved handel i utenlandske verdipapirer, vil oppgjørsbeløpet i valuta veksles om til NOK
påfølgende dag dersom ikke annet er avtalt. Ved veksling av valuta benyttes
vekslingskursen i det øyeblikket vekslingen skjer. For kostnader forbundet med veksling
vises det til prislistens punkt 4. For handler i utenlandske verdipapirer vil kunder
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belastes i henhold til det enkelte lands clearingkostnader. Ved handel i utenlandske
verdipapirer må kunden kvalifisere til profesjonell investor, og i enkelte tilfeller kan det
benyttes tredjepartsmegler i henhold til SpareBank 1 Markets retningslinjer for
ordreutførelse. Godtgjørelse til tredjepartsmegler vil som hovedregel belastes kunden,
dette vil da fremgå på sluttseddelen. Ved omsetning av utenlandske aksjer, vil kunden
belastes de kostnader som SpareBank 1 Markets får i forbindelse med transaksjonen. I
tillegg vil ordinære handelsomkostninger til SpareBank 1 Markets tilkomme.

2. Clearing, finansiering og shorthandel
Clearing

Finansiering:
Shorthandel:

Kunde vil bli belastet kostnader til LCH ved handel i derivater. For informasjon om de til
enhver tid gjeldende priser hos LCH vises til:
https://www.lch.com/services/equityclear/equityclear-sa/fees
Lån: 1 mnd. Nibor + 3,5 % p.a. - minimum 6 % p.a.
Innskudd: 0,0 % p.a.
Ved shorthandel via SpareBank 1 Markets betales en rentesats for hvert enkelt
verdipapir som lånes inn basert på markedsbestemt rente, minimum NOK 1 000,- pr
innlån.

3. Prisliste verdipapirkontotjenester
Transaksjonskostnader:
Opprettelse og endring av verdipapirkonto
Overførsel av verdipapir mellom konti. pr. ISIN
Overførsel av hele beholdningen til annen konto – samme kontoeier: Pris på
transaksjonskostnad er blant annet avhengig av antall ISIN
Etablering av handels- og spørrefullmakt til megler
Frigivelse av verdipapir til annen megler kr
Faktureres/belastes pr. kvartal
Oppbevaring av verdipapirer:
Årsavgift beregnes ut ifra markedsverdi (aksjer) og ligningsverdi (obligasjoner) pr. 31.12.
Verdi under kr 100 000,Fra 100 000,- til 1 000 000,Overskytende pr. påbegynt million

Pris:
0,100,-

150,100,-

0,250,125,-

Utenlandske verdipapirer på depot
Prisen vil variere mellom 2 – 10 basispunkter av beholdningen. Prisen er blant annet
avhengig av hvilket verdipapir det handles i og hvilket land verdipapiret er registrert i,
minimum NOK 2 500,Mottak utenlandske aksjer
Prisen vil variere etter marked/verdipapir denne omsettes på, minimum NOK 500,Konverteringsgebyr
Prisen vil variere etter marked/verdipapir, minimum NOK 1500,Årsavgiften vil belastes i løpet av 1. halvår.
Andre tjenester:
Bestilling av ekstra årsoppgave siste år
Bestilling av årsoppgaver eldre enn siste år
Bestilling av andre eldre opplysninger:

kr 0,300,Pris avtales
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4. Handel i rente- og valutainstrumenter
Ved handel i valutainstrumenter vil kunden tilbys en pris iht. observerte kjøps- og salgspriser i markedet på
handelstidspunktet fratrukket eller tillagt en kundemargin. Størrelsen på kundemargin avhenger av ulike
faktorer som for eksempel produkt, valuta, beløpsstørrelse, løpetid og oppgjørstidspunkt, kundens
kredittverdighet og sikkerhetstillelse.
Løpetid valutainstrument
Spot
Inntil 1 år

Transaksjonskostnad1
Opp til 0,25%
Opp til 0,80%

Ved handel i renteinstrumenter vil kunden tilbys en pris iht. observerte rentebetingelser i markedet for det
aktuelle instrument på handelstidspunktet, fratrukket eller tillagt en kundemargin. Størrelsen på kundemargin
avhenger av ulike faktorer som for eksempel produkt, beløpsstørrelse, løpetid og oppgjørstidspunkt, kundens
kredittverdighet og sikkerhetstillelse.
Løpetid rentederivat
Inntil 5 år
Inntil 10 år

Transaksjonskostnad2
Opp til 0,25% p.a.
Opp til 0,45% p.a.

SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 SMN samarbeider innenfor handel med rente- og valutaderivater, valuta
spot, obligasjoner og sertifikater. Kunder av følgende banker innen SpareBank 1 («SB1») alliansen; SpareBank 1
Sørøst-Norge (BV), SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Hallingdal Valdres, SpareBank 1 Helgeland,
SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Modum, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Nordmøre, SpareBank
1 Ringerike Hadeland, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Søre Sunnmøre, SpareBank 1
Sørøst-Norge (Telemark), SpareBank 1 Østfold Akershus og SpareBank 1 Østlandet vil kunne bli henvist til
SpareBank 1 Markets ved handel i rente- og valutaderivater. Nevnte aktører vil derfor i enkelte tilfeller dele
kundemargin ved handel. Vennligst ta kontakt med SpareBank 1 Markets for nærmere informasjon om dette.
For kunder som valutasikrer handler med tilknytning til Markedskraft ASA vil Markedskraft ASA motta en andel
av kundemargin ved handel.
5. Generelt
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme andre omkostninger, herunder omsetningsavgifter, skatt etc.
ved transaksjonene eller investeringstjenestene som ikke er betalt eller pålagt av verdipapirforetaket.
SpareBank 1 Markets forbeholder seg retten til å gjøre fradrag i kundens tilgodehavende for slike omkostninger
mv. For øvrige betingelser vises det til SpareBank 1 Markets alminnelige forretningsvilkår.

1

Samlet transaksjonskostnad som prosent av kontraktsbeløp. Under ekstraordinære omstendigheter, som f.eks
uvanlig høy motpartsrisiko, vil transaksjonskostnadene kunne bli høyere
2
Årlig transaksjonskostnad som prosent av hovedstol. Under ekstraordinære omstendigheter, som f.eks
uvanlig høy motpartsrisiko, vil transaksjonskostnadene kunne bli høyere

