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Information om SVP:s tjänster och sätt att ta betalt 

SVP tillhandahåller rådgivning 

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) erbjuder investeringsrådgivning genom anknutna 

ombud. Rådgivningstjänsten innebär att SVP kartlägger sina kunder och utifrån en individuell 

bedömning föreslår investeringar i finansiella instrument och även tjänster för att förmedla och 

förvara instrumenten.  

Som rådgivare åligger det SVP att ta hänsyn till kundernas specifika förutsättningar och deras syfte 

med placeringen. En annan viktig del av rådgivningen handlar om att säkerställa att kunderna förstår 

riskerna med de olika produkter och tjänster som rekommenderas. SVP garanterar aldrig det slutliga 

resultatet av en placering eftersom det finns faktorer som påverkar avkastningen som SVP inte kan 

förutse.  

SVP:s utbud av finansiella produkter 

SVP:s rådgivare har möjlighet att skapa lämpliga placeringsförslag utifrån ett mycket stort utbud av 

finansiella instrument. De flesta av dessa produkter har ett pris vilket i så fall framgår av varje enskild 

produkts särskilda produktblad.  

Värdepappersfonder 

En fond är en samling värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. Den som investerar i en fond 

köper andelar i den och blir tillsammans med de andra fondägarna delägare i fonden. Fonder har 

olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men man kan också förlora hela eller delar av sitt 

kapital. 

Det finns flera olika sorters fonder med olika risk och avkastningsmöjligheter. Värdepappersfonder är 

reglerade i ett EU-direktiv som kallas UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities). Ofta används därför termen UCITS-fonder även på den svenska sparandemarknaden. 

Alla fonder förvaltas av fondbolag, som väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. En 

fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på 

att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. Om förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett 

visst marknadsindex, exempelvis OMXS30-indexet på Stockholmsbörsen. 

Oavsett om fonden är aktiv eller passiv kommer investeraren att få betala en avgift till fondbolaget 

och det kan även tillkomma andra avgifter.  

Värdepappersfonder är allmänt betraktade som förhållandevis okomplicerade finansiella instrument 

men SVP:s rådgivare ger ändå vägledning i vilka fonder som passar respektive kund. Utbudet av 

värdepappersfonder är mycket stort.  

Alternativa investeringsfonder 

Ett annat EU-regelverk, det så kallade AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Manager) 

reglerar förvaltningen av finansiella instrument som inte är värdepapper, men som ofta ändå 

benämns som ”fonder”. Det finns en uppsjö av olika produkter som en AIF-förvaltare kan ansvara för. 

Det kan vara fondandelar i ett upplägg liknande det som beskrivits under Värdepappersfonder, men 

det kan också vara olika andelar i ett aktiebolag eller andelar i finansiella instrument som ett bolag 

ger ut.    
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Med anledning av hur olika AIF:erna kan uppträda betraktar SVP produkttypen som komplicerad till 

sin form. Det innebär att rådgivarna alltid ger sina kunder en särskild genomgång vad beträffar 

uppbyggnad av instrumentet och de risker som är förknippade med respektive instrument när en AIF 

föreslås för en kund. SVP:s utbud av AIF:er kan skifta från tid till annan, men är betydligt mer 

begränsat än värdepappersfondutbudet.  

Strukturerade placeringar 

Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument, såsom 

obligationer och optioner. Konstruktionen erbjuder en hög grad av flexibilitet och ger därmed stora 

möjligheter att anpassa såväl marknadsexponering som avkastningspotential och risk efter rådande 

marknadsförutsättningar och individuella investeringsbehov. 

Strukturerade placeringar kan vara ett sätt för en ”vanlig” sparare att nå exponering mot exotiska och 

annars svårtillgängliga marknader där möjligheterna att investera direkt via aktier eller fonder är 

begränsade. 

De vanligaste typerna av strukturerade placeringar är kapitalskyddade placeringar, indexbevis, 

autocalls, marknadswarranter och kreditbevis. 

Strukturerade placeringar är ibland till sin konstruktion komplicerade för gemene man att förstå. I 

likhet med AIF-utbudet ger SVP:s rådgivare därför kunderna en särskild genomgång vad beträffar 

uppbyggnad av instrumentet och de risker som är förknippade med respektive instrument när en 

strukturerad placering föreslås för en kund. SVP har också ett eget regelverk som innebär att en 

investerare inte ska föreslås strukturerade placeringar av högre risk till högre andel av kundens 

identifierade investeringsutrymme än 25 procent. För marknadswarranter är riktvärdet maximalt 10 

procent av en portföljs identifierade investeringsutrymme.  

SVP:s utbud av strukturerade placeringar förändras över tid och är beroende av 

marknadsförutsättningarna. SVP har i fråga om strukturerade placeringar valt att samarbeta främst 

med Strivo AB, som är SVP:s systerbolag med eget tillstånd att bland annat arrangera strukturerade 

placeringar. Till skillnad från andra aktörer på marknaden för strukturerade placeringar erbjuder 

Strivo AB sina produkter utan inbyggd avgift, vilket passar SVP:s affärsmodell i enlighet med vad som 

närmare beskrivs nedan.  

Produktrabatt till kunden  

I många fall är finansiella instrument, såsom fonder och strukturerade produkter, prissatta med en 

inbyggd avgift. SVP och dess rådgivare har valt att låta den inbyggda avgiften återgå till kunderna 

som en rabatt, en affärsmodell som ibland kallas för ”nettomodell”. Detta innebär att SVP:s kunder i 

många fall kommer betala ett pris som är lägre än det pris som framgår av produktbladet.  

SVP:s rådgivare tar betalt genom arvode 

SVP:s rådgivare tar betalt för sina tjänster genom ett med kunden överenskommet arvode. Det kan 

vara av löpande karaktär, dvs. arvodet beräknas på värdet av kundens placering över tid, eller av 

engångskaraktär och då beräknas på investeringens storlek eller i vissa fall den exponering som en 

viss placering kan ge mot marknaden.  

Utöver rådgivarens arvode kan produktbolag samt förvaringsinstitut komma att ta ut avgifter för att 

täcka sina kostnader för produktutveckling, förvaltning, administration, förvaring etc. SVP redovisar 

alltid respektive parts del av avgifterna som en kund betalar.  
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Alla avgifter redovisas i rådgivningsdokumentationen 

Vid varje rådgivningstillfälle upprättas en dokumentation där samtliga avgifter uppdelat på avgiftstyp 

framgår. Rådgivningsdokumentationen måste signeras av kund innan order kan läggas.  

 

 

Exempel på avgiftsredovisning 

Nedan följer exempel på hur avgifterna kan se ut i ett antal olika investeringar. 

 
a. Kostnad för produkt- och depåtjänst 

Avgifter som fond-/produktbolag samt depåinstitut tar ut.  

1. Investering i värdepappersfond 

 

Värdepapper Belopp Årlig 

avgift 

Transaktions-

avgift 

Produkt-

rabatt 

Nettoavgift 

efter 

produktrabatt 

Depåinstitut 

courtage 

Depåinstitut 

förmedlingsarvode 

löpande 

Fond 100 000 kr 1,5 % 0,05 % -0,75% 0,8 % 0 kr 0,15 % 

 

 
2. Investering i strukturerad produkt  

 

 
1 Avgiftsstrukturen i warranter skiljer sig från den i andra strukturerade produkter. En warrant är en strukturerad 
produkt som i princip fungerar som en option. Till skillnad från övriga strukturerade produkter tecknas warranter 
till en teckningskurs som endast är en mindre del av det nominella beloppet, vilket innebär att placeringen har en 
hävstång och ger en hög exponering mot underliggande tillgång i förhållande till investerat belopp. Det innebär att 
kunden betalar mindre för att få samma marknadsexponering som i exempelvis en aktieindexobligation. Då 
avgifterna beräknas utifrån nominellt belopp som exponeras i marknaden blir avgiften i relation till investerat 
belopp högre för warranter än för andra strukturerade produkter. 

Värdepapper Belopp Arrangörens 

courtage 

Depåinstitut avgift 

Aktieindexobligation 94 250 kr 3 000 kr 0 kr 

Warrant1 12 500 kr 2 500 kr 0 kr 
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3. Alternativa investeringsfonder (AIF) 

 

Värdepapper Belopp Årlig 
avgift 

Transaktions-
avgift 

Produkt-
rabatt 

Nettoavgift 
efter 

produktrabatt 

Depåinstitut 
courtage 

Depåinstitut 
förmedlingsarvode 

löpande 

AIF 100 000 kr 1,92 % 0 % -0,96% 0,96 % 0 kr 0,2 % 

 

 

b. Rådgivarens arvoden 

Arvoden som kunden betalar till rådgivaren. 

Förmedlingsarvode 

Arvode som är kopplat till de specifika värdepapperna. 

Värdepapper Förmedlingsarvode 
engångs 

Förmedlingsarvode 
löpande 

År 1 År 2 

Fond 0 kr 0,85 % 850 kr 850 kr 

Aktieindexobligation 4 750 kr 0 % 4 750 kr 0 kr 

Warrant 4 750 kr 0 % 4 750 kr 0 kr 

AIF 2 000 kr 0,85 % 2 850 kr 850 kr 

 

Rådgivningsarvode 

Arvode som är kopplat till depån. 

Värdepapper Depåns marknadsvärde Arvodesnivå År 1 År 2 

Rådgivningsarvode av 

löpande karaktär 

1 000 000 kr 1 % 10 000 kr 10 000 kr 

Rådgivningsarvode av 

engångskaraktär 

 0 % 0 kr 0 kr 
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Förklaringar 

Årlig avgift: I den årliga avgiften ingår samtliga avgifter som rör förvaltningen av instrumentet och 

som tas ut av fondbolaget eller förvaltaren under investeringsperioden. 

Transaktionsavgift: Transaktionsavgifter i fonden kan förekomma och hänför sig till fondens egen 

handel i underliggande tillgångar och tas ut av fondbolaget eller förvaltaren under 

investeringsperioden. 

Produktrabatt: I samband med vissa köp av finansiella instrument rabatteras kostnaden från 

produktbolaget. Alla sådana produktrabatter går oavkortat tillbaka till kunden. 

Förmedlingsarvode ”engångs”: Med rådgivaren avtalat förmedlingsarvode av engångskaraktär. 

Förmedlingsarvode ”löpande”: Med rådgivaren avtalat förmedlingsarvode av löpande karaktär 
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