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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 

Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och 

försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit 

finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 

 

 

 

Länsförsäkringar sänker courtaget rejält 

 
Nu får Länsförsäkringars kunder en av marknadens lägsta avgifter när de handlar aktier 

och andra värdepapper. Courtaget sänks till 0,05 procent eller minst 20 kr. 

– Det är förhållandevis en liten andel av våra kunder som är aktiva i aktiehandel. Genom att 

sänka courtaget hoppas vi att få flera att bli aktiva, säger Rikard Josefson, vd på 

Länsförsäkringar Bank. 

Vid ett aktieköp på 10 000 kronor blir avgiften 20 kronor för Länsförsäkringars kunder och vid en 

affär på 50 000 kronor blir avgiften 25 kronor med den rörliga avgiftsmodellen.  

– Genom att Länsförsäkringar nu är nere på så låga prisnivåer kommer vi att bli mycket 

konkurrenskraftiga mot både nätmäklare och våra storbankskonkurrenter, säger Rikard Josefson. 

Både omsättning och antalet kunder i Länsförsäkringar Bank har ökat stadigt de senaste åren och 

det finns ingenting som tyder på en avmattning, snarare tvärt om, säger Rikard Josefson;  

– Vi gjorde återigen vårt bästa resultat någonsin och fortsätter att leverera med utgångspunkt i vår 

starka lokala närvaro.  

 

För handel med aktier blir den lägsta avgiften nu 20 kronor och en affär på upp till 100 000 

kronor kostar 50 kronor: 

Minimicourtage kr 

Courtage % 

10 000 25 000 50 000 75 000 100 000 250 000 500 000 

Nytt               20 0,05 20 20 25 38 50 125 250 

Gammalt       99 0,09 99 99 99 99 99 225 450 

 

För ytterligare information kontakta: 

Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank. Tel. 070-206 69 55 

Pressjouren. Tel. 08-588 418 50 

 


