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Avanza vinner utmärkelsen som ”Årets Prispressare”  
Avanza lanserade i slutet av oktober sin nya prislista för alla kontotyper och blev därmed först i 

Sverige att erbjuda aktiehandel från 1 kr. Syftet var att befästa bankens position som prisledare och 

erbjuda fler sparare möjlighet att handla aktier i mindre poster. För det vinner Avanza idag 

utmärkelsen ”Årets Prispressare” av Privata Affärer. Motiveringen lyder: "Här är banken som alltid 

levererar snackisar som pressar priserna. Så även i år".  

 

Enligt Privata Affärer är folkbildningsaspekten ett av skälen till att Privata Affärers jury gillar 

Avanzas nya prisplaner för courtage.  

 

”Genom att handla med enstaka papper kan man enkelt och smärtfritt lära sig mycket om 

aktiemarknaden, säger Per Hammarlund, Privata Affärers chefredaktör och ordförande i Årets Bank-

juryn, som gillar att Avanza är en ständig rebell på en konservativ bankmarknad.”  

 

”Vi är jätteglada att Privata Affärer gillar vår nya prisplan, eftersom det är ett projekt vi slitit hårt med 

under nästan ett år. Mottagandet har även varit riktigt bra bland våra kunder och vi har märkt av en 

markant ökning av handeln i mindre poster”, säger Martin Tivéus, VD 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 

322,00 kr hos oss jämfört med storbankerna exemplifieras nedan. 

 

* Exemplet om H&M avser courtageklass mini. 

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Martin Tivéus, VD Avanza, mobil: 070-861 80 04 mail: martin.tiveus@avanza.se  

 



 
Tabellen ovan visar courtage för handel på Stockholmsbörsen och First North via avanza.se. För 

övriga priser och courtage, se avanza.se/prislista. 
 

Om Avanza: Avanza är Sveriges största internetbank som grundades 1999. 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 365 000 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 fem åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För 

mer information besök: www.avanza.se  

http://www.avanza.se/

