
MANGOLD AB | STOCKHOLM 

BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM

TELEFON: 08-503 01 550 | EPOST:INFO@MANGOLD.SE | MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556628-5408

För frågor kontakta:
Rebecka Röös, Head of Marketing and Communication  
rebecka.roos@mangold.se
+46 766 77 40 70 

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det 
helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. 
Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock 
Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem 
och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och 
Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market  
och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är bolagets Certified Adviser (08-5030 0050,   
www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.
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Mangold betalar tillbaka fondkickback till kunder även för AIF-fonder

Mangold börjar att betala ut distributionsersättning (så kallad kickback) till kunder som 
sparar i Alternativa Investeringsfonder (AIF-fonder). Det innebär att Mangold blir den enda 
fondförmedlare som betalar ut all erhållen tredjepartsersättning till kund och samtidigt varken tar 
depå-, förvarings eller flyttavgift för fondsparande.

“Det här gör vi för att öka avkastningen för våra fondsparande kunder. Vi ser till att de pengar de 
väljer att spara stannar i sparandet genom att vi inte tar några avgifter för det. Dessutom ger vi 
ett extra tillskott i sparandet genom att vi betalar ut de ersättningar vi får från fondbolagen”, säger 
Per-Anders Tammerlöv, vd på Mangold. 

Från och med april i år betalar Mangold ut kickback för värdepappersfonder (UCITS) och från och 
med 1 oktober gäller samma sak även för AIF-fonder. All tredjepartsersättning skickas vidare till 
kunden. 

Distributionsersättningarna, som betalas ut av fondbolagen som förvaltar fonderna 
till fondförmedlarna via fonddistributörer, kan i många fall motsvara upp till halva 
förvaltningsavgiften som fonden tar av kunden. Tanken är att ersättningen ska täcka kostnader för 
fondadministration, men Mangold betalar istället ut den till kundens depå.
 
Mangold kan i dagsläget erbjuda sina kunder upp emot 700 fonder via sin plattform. Mangold tar 
ingen depåavgift, kontinuerlig förvaringsavgift eller avgift för att flytta över fonder från en annan 
aktör.


