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Avanza först i Sverige att erbjuda aktiehandel för 1 kr 
 

Idag lanserar Avanza sin nya prislista för alla kontotyper och blir först i Sverige att erbjuda 

aktiehandel från 1 krona. Syftet är att befästa bankens position som prisledare och erbjuda fler sparare 

möjlighet att handla aktier.  

”Vi har i år blivit största svenska bank på Stockholmsbörsen mätt i antalet transaktioner. Den 

skalfördelen vill vi använda för att göra det möjlighet att även handla enstaka aktier utan att behöva 

betala mer än 1 krona i courtage. Förhoppningsvis kan det locka nya och fler sparare till 

aktiemarknaden”, säger Martin Tivéus, VD på Avanza. 

Trenden visar tydligt att fler och fler väljer att handla mindre poster aktier. På fem år har volymen per 

avräkningsnota minskat med 25 procent enligt intern statistik från Avanza. Men få handlar idag riktigt 

små poster eftersom courtaget då äter upp för stor del av kapitalet. Idag får en person som handlar hos 

en storbank betala minst 69 – 99 kr i courtage.  

Courtaget för att köpa en aktie i H&M på kursen 275,00 kr hos oss jämfört med storbankerna 

exemplifieras nedan. 

Bolag Courtage i SEK 

Avanza 1 

Handelsbanken 99 

Nordea 99 

SEB 69 

Swedbank 99 

 

Möjligheten att handla till 1 kr i courtage gäller från idag för alla listor på Stockholmsbörsen och First 

North, för alla kontotyper på Avanza, inklusive kapitalförsäkring och ISK. Avanza erbjuder även som 

enda svenska bank samtliga kunder tillgång till realtidsuppdaterad kursinformation utan kostnad.  

Den nya prislistan innehåller fyra olika courtageklasser så att varje kund kan välja den som passar sitt 

handelsmönster bäst. För de kunder som handlar stora poster blir courtaget aldrig dyrare än 99 kr, 

oavsett volym (se bilaga1 nedan).   

Bifogad prisjämförelse (bilaga 2) visar courtage för aktieaffärer med elva olika belopp mellan 100 kr 

och 10 miljoner kr.  

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 

Martin Tivéus, VD Avanza  

070-861 80 04 

martin.tiveus@avanza.se 

mailto:martin.tiveus@avanza.se


 
 
 
Bilaga 1. 

Courtageklass Mini Small Medium Fast Pris 

Minimi-courtage 1 kr 39 kr 69 kr 99 kr 

Rörligt 

Courtage 

0,25% 0,15% 0,069% - 

Beskrivning Handla aktier för 

1 kr per order upp 

till 400 kr, 

därefter rörligt 

courtage på 

0,25% 

Handla aktier för 

39 kr per order 

upp till 26.000 kr, 

därefter rörligt 

courtage på 

0,15% 

Handla aktier för 

69 kr per order 

upp till 100.000 

kr, därefter rörligt 

courtage på 

0,069% 

Betala aldrig mer 

än 99 kr per affär. 

Målgrupp För kunder som 

vill handla i 

riktigt små poster 

För kunder som 

oftast handlar 

små poster 

För kunder som 

gör mindre till 

medelstora 

affärer 

För kunder som gör 

lite större affärer 

eller har varierande 

storlekar på sina 

order 

 

Bilaga 2. Prisjämförelser för aktiehandel på Stockholmsbörsen  

Storlek på affär:  Avanza SHB Nordea SEB Swedbank Nordnet Skandia 

100 kr 1 kr 99 kr 99 kr 69 kr 99 kr 39 kr 8/18 kr* 

500 kr 1 kr 99 kr 99 kr 69 kr 99 kr 39 kr 8/18 kr* 

1 000 kr 3 kr 99 kr 99 kr 69 kr 99 kr 39 kr 8/18 kr* 

5 000 kr 13 kr 99 kr 99 kr 69 kr 99 kr 39 kr 8/18 kr* 

10 000 kr 25 kr 99 kr 99 kr 69 kr 99 kr 39 kr 25 kr 

50 000 kr 69 kr 99 kr 99 kr 69 kr 99 kr 75 kr 69 kr 

100 000 kr 69 kr 99 kr 99 kr 90 kr 99 kr 99 kr 69 kr 

500 000 kr 99 kr 450 kr 99 kr 450 kr 450 kr 425 kr 275 kr 

1 000 000 kr 99 kr 900 kr 99 kr 900 kr 900 kr 850 kr 550 kr 

5 000 000 kr 99 kr 4 500 kr 99 kr 4 500 kr 4 500 kr 4 250 kr 2 750 kr 

10 000 000 kr 99 kr 9 000 kr 99 kr 9 000 kr 9 000 kr 8 500 kr 5 500 kr 

*Skandia har minimicourtaget 8 kr för Large Cap-aktier, för övriga listor på Stockholmsbörsen och 

First North gäller minimicourtaget 18 kr. 

Källa: Respektive banks hemsida per den 23 oktober 2014. Jämförelsen avser ordinarie priskategorier 

tillgängliga för alla kontotyper utan engagemangskrav såsom kundens aktivitet eller sparande.  

Om Avanza: 

Avanza är Sveriges största internetbank som grundades 1999 och omfattas av den statliga 

insättningsgarantin. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. 

Avanzas vision är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 

Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt 

pensionserbjudande. Avanza har över 340 000 kunder med över 130 mdr SEK i totalt sparkapital. Det 

motsvarar drygt 2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst i antalet transaktioner på 

Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste fyra åren vunnit SKI:s (Svenskt 

Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: www.avanza.se 

http://www.avanza.se/

