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KOSTNADER INOM RAMEN FÖR DISKRETIONÄR 

KAPITALFÖRVALTNING 
Förvaltningskunder som ej blivit kunder innan 2016-07-01 
belastas inom ramen för förvaltning av courtage enligt nedan. 
Courtaget är till för att höja kvalitén på förvaltningen genom 
att Fairs kostnader för transaktioner och settlement ska 
täckas, bl.a. för att undvika att ansvarig förvaltare beslutar 
att avstå från att göra transaktioner som annars skulle varit i 
kundens intresse. 

 Courtage vid köp/sälj av värdepapper  0,25% 

 Minimicourtage  1 kr 

KOSTNADER VID EGEN ORDERLÄGGNING 
Bedriver man som kund egen värdepappershandel på sin 
depå/ISK tar Fair ut följande transaktionsavgifter: 

 Courtage vid köp/sälj av värdepapper  0,25% 

 Minimicourtage, svenska aktier och ETF:er  99 kr 

 Minimicourtage, övriga värdepapper  199 kr 

 Aktielån, terminer, aktie- och 
 indexoptioner etc.  Ingen Handel 

ÖVERFÖRINGSUPPDRAG (PER VP-SLAG) 
 Flytt av värdepapper till Fair  0 kr 

 Flytt av svenska värdepapper från Fair  99 kr 

 Flytt av ickesvenska värdepapper från Fair  499 kr 

 Flytt av strukturerade placeringar från Fair  499 kr 

DEPÅ OCH INVESTERINGSSPARKONTO (ISK) 
 Avgift Fair Depå och ISK  0% 

IN- OCH UTBETALNINGAR 
DEPÅKUNDER 
Följande gäller vid in- och utbetalningar av pengar till din 
depå hos Fair Investments (gäller även vid betalning av köpta 
värdepapper) 

Insättning av pengar 

Insättningar görs till bankgiro 876-8228. Ange alltid 
depånummer som OCR-nummer så bokas pengarna 
automatiskt in på er depå. 

Insättning från utlandet, kontakta backoffice via mail 
backoffice@fairinvestments.se för instruktion. 

Uttag av pengar: Vid uttag av pengar från depån betalas de 
ut till föranmält konto.  

EJ DEPÅKUNDER 
Kontakta Fair Investments för information. 
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