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Information om godtgørelser

Du har som kunde ret til at få information om de godtgørelser, som Nordnet får af hhv. betaler til tredjemand.
Formidling af fondsandele

De fonde, som Nordnet sælger, forvaltes af forskellige fondsselskaber. Nordnet får provision af salget af fondsandele fra det respektive fondsselskab.
Provisionen kan beregnes som:
•
•
•

en andel af fondens købs- eller salgsgebyr, hvis der er et sådant, eller
en andel af fondens forvaltningsgebyr, eller
en kombination af disse.

Provisionen kan variere mellem forskellige fondsselskaber og mellem forskellige fonde, der forvaltes af det samme fondsselskab.
Formidling af strukturerede produkter

De strukturerede produkter, som Nordnet udbyder til salg, udstedes af forskellige emittenter. Nordnet får provision af formidlingen af de strukturerede
produkter fra den respektive emittent. Provisionen beregnes som en engangsgodtgørelse på det investerede beløb. Provisionen kan variere mellem forskellige
emittenter og mellem forskellige strukturerede produkter, der udbydes til salg af den samme emittent.
Markedsføring af strukturerede produkter

De strukturerede produkter, som Nordnet udbyder til salg, markedsføres i nogle tilfælde af eksterne markedsførere. For denne markedsføring betaler Nordnet
en provision til den eksterne markedsfører. Provisionen beregnes som en engangsgodtgørelse på det investerede beløb.
Emissioner

Nordnet medvirker i nogle tilfælde ved emissioner. Nordnet får så provision fra det selskab, der gennemfører emissionen. Provisionen beregnes som en
engangsgodtgørelse i form af en procentdel af det beløb, som Nordnets kunder har kunnet tegne aktier for.
Kapitalforvaltning

Hvis du er kunde hos en kapitalforvalter, der samarbejder med Nordnet, er dit depot hos Nordnet. Nordnet og kapitalforvalteren har en aftale om deling af
den kurtage, som du betaler til Nordnet.
Anvisning af kunde

Hvis du som kunde er blevet anvist til Nordnet af en tredjemand, får denne en provision for anvisningen, der beregnes som;
•
•
•
•

en engangsgodtgørelse, eller
en årlig godtgørelse i form af en procentdel af den forvaltede kapital, eller
en årlig godtgørelse beregnet som en del af den betalte kurtage, eller
en kombination af disse.

Mere information

Hvis du ønsker yderligere information, bedes du kontakte Kundeservice.
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