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Investeringskonto FRI 

 Påkrævet formue  1,00 kr. 
 Opsparings-/kontotype  Private frie midler 

Opsparingskonto 
 Oprettelse  0,00 kr. 
 Kurtage  0% 
 Administrationsgebyr 0,45% - 0,60%* 
 Forvaltningsprovision 0,63% - 1,29%* 
 Moms af porteføljehonorar 0% 
 Samlede årlige omkostninger i alt 1,08 % - 1,89 %* 
  

*afhængig af investeringsstrategi baseret risiko og tidshorisont 
*se mere på https://investeringskontofri.dk/ 

 

Lokal Puljeinvest 

 Påkrævet formue 1kr.  
 Opsparings-/kontotype Aldersopsparing, kapital – og 

ratepension, børneopsparing 
 Oprettelse  0 kr.  
 Kurtage 0% 
 Administrationsgebyr 0,10% - 0,75%* 
 Forvaltningsprovision 0,17% - 0,75%* 
 Moms af porteføljehonorar 0% 
   
 Puljeskift 200 kr. 
 Udtrædelse af pulje 250 kr. (ny) 
 Samlede årlige omkostninger i alt 0,27 % - 1,50 %* 
  

*afhængig af investeringsstrategi baseret risiko og tidshorisont 
* se mere på www.lokalpuljeinvest.dk/faelleskassen 

  

Investeringsprodukter 
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Depotgebyr danske værdipapirer 

 Årlig samleudskrift, der indeholder depotudskrift  0,00 kr. 
 Oprettelse af sikkerhedsdepot  0,00 kr. 
 Renteadvisering  *)15,00 kr. 
 Udbytteadvisering.  *)15,00 kr. 
 Udtrækningsadvisering 15,00 kr. 
 Nominel ændring *)10,00 kr. 
 Ændringsmeddelelse *)20,00 kr. 
 Øvrige udskrifter *)25,00 kr. 
 Fondskode pr. år *)25,00 kr. 
 Kontogebyr pr. VP-konto pr. år *)50,00 kr. 
 Transaktionsgebyr *)20,00 kr. 
 Indlæggelse af handels-/spørgefuldmagt 0,00 kr. 
 VP-konto til VP-konto overførsel pr. fondskode 150,00 kr. 

Maks 500,00 kr. pr. depot 
  

*) For aktier, konvertible obligationer og investeringsbeviser betales gebyret af 
aktieselskabet. 

  
 

Depotgebyr for udenlandske værdipapirer  

 Opbevaring pr. fondskode p.a. 500,00 kr. 
 Handel – Kurtage 0,75 af kursværdi min. 500,00 kr. Variabel  
 Handel via netbank 0,75 5 af kursværdi min. 350,00 kr.  Variabel 
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Kurtage for danske værdipapirer i VP 

 Børsnoterede aktier samt investeringsbeviser  

   - handler med aktier op til 100.000 kr. 0,75 % af kursværdi  
min. 200,00 kr. maks. 500,00 kr. 

   - handler med investeringsbeviser 0,75 % af kursværdi  
min. 200,00 kr. maks. 500,00 kr. 

   - handler over 100.000 i kursværdi 0,50 % af kursværdi  
Intet maks. 

 Børsnoterede obligationer  

   - handler op til 3.000.000 kr. 1,50 ‰ af kursværdi  
min. 200,00 kr. maks. 3000,00 kr. 

   - alle handler over nominelt 3.000.000 1,00 ‰ af kursværdi  
   Limiteret handel 100,00 kr. 
 Låneudbetaling / indfrielse (3-5 dags valør) 1,50 ‰ af kursværdi. min. 200,00 kr. 

+ kursskæring +/- 0,200 
 Afkøb af kundens egne værdipapirer  

   (Salg af egne værdipapirer i pensionsdepot til eget åbent depot i forbindelse med  
  ophævelse af pensionsordning eller ved salg fra åbent depot til pensionsdepot) 
  Der beregnes almindelig kurtage af den ene handel 

 

 

Omkostninger for udenlandske værdipapirer  

   
 Handel - Kurtage 0,75 % af kursværdi min. 500,00 kr.  
 Handel via netbank -kurtage 0,75 % af kursværdi min. 350,00 kr.  

 

 

Afregningskurser for værdipapirer 

 • Gennemsnitskurshandler noteret på Københavns Fondsbørs.  

• Værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs afregnes til en kurs, der ligger 
på eller indenfor den aktuelle bedste kurs og udbud. 

• Handel til gennemsnitskurs afregnes som den af Københavns Fondsbørs 
vægtede gennemsnitskurs kl. 15.30 for ”alle handler”. Udover handelsprisen 
beregnes i nogle tilfælde et kurstillæg eller kursfradrag. Se nedenfor. 

 Obligationer  

   Handler  Kursskæring 
   - kunders køb (maksimalt) +/- 0,20  
   - kunders salg (maksimalt) +/- 0,20 

Værdipapirhandel 
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 Aktier  

   Handler med kursværdi under kr. 30.000  
   - kunders køb tillægges 0,5 % af handlekursen 
   - kunders salg fratrækkes 0,5 % af handlekursen 
   Handler med kursværdi på kr. 30.000 og derover Intet tillæg/fradrag 
  

 

 

Afregning 
 • Uanset hvilken handelsform du vælger, gælder det, at en ordre om køb eller 

salg af danske værdipapirer enten afregnes ved direkte handel over 
Københavns Fondsbørs eller afregnes til samme eller bedre kurs, som der 
kunne være afregnet med på Københavns Fondsbørs på samme tidspunkt 
(ekskl. omkostninger). Fælleskassen vil bestræbe sig på altid at opnå de bedste 
vilkår for afregning under iagttagelse af tid, mængde og handelsvilkår i øvrigt. 

• Efter at vi er blevet bekendt med din ordre, sikrer vi os, at ordren indeholder 
tilstrækkelige oplysninger til korrekt behandling, og desuden om 
fuldmagtsforhold mv. er opfyldt. Herefter påbegyndes overvågning 
af/ekspederes din ordre uden ugrundet ophold og som regel inden for en time. 
Hvor lang tid, der skal bruges til kontrol af ordren, afhænger blandt andet af 
henvendelsens karakter, (om ordren er modtaget via Fælleskassens netbank, 
ved personlig henvendelse, pr. brev eller pr. telefon), værdipapiret, 
handelsform og forholdene i øvrigt. 
 

 


