
  
PRESSMEDDELANDE 

STOCKHOLM  |  2022-10-25  
 

    

 

 
MANGOLD AB | STOCKHOLM 

Engelbrektsplan 2 | Box 55691, SE-102 15 Stockholm 
Växel +46 (0)8-503 015 50 | info@mangold.se | mangold.se 

Organisationsnummer: 556628-5408 

 

Mangold betalar ut 1,6 miljoner kronor i fondkickbacks till sina kunder 
 
Mangold strävar ständigt efter att vara det kundvänliga och attraktiva alternativet för sparandelösningar. 
Som ett viktigt led i detta arbete beslutade Mangold redan 2021 att betala tillbaka alla fondprovisioner direkt 
till kund för både värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.  
 
Som kund hos Mangold får du tillbaka pengar för fondernas förvaltningsavgifter, vilket andra aktörer behåller 
själva. Under tredje kvartalet i år medförde det att Mangolds fondkunder fick en återbäring om 1,6 miljoner 
kronor direkt till sina konton. 
 
Mangold erbjuder därutöver kostnadsfria depåer samtidigt som vi inte tar ut några förvarings- eller 
flyttavgifter för fondsparande. Vi tillhandahåller även 0,6 % ränta för kontanta medel på såväl depå, 
försäkring som ISK.  
 
”Mangold arbetar konstant för att ligga i framkant för kostnadseffektiva och kundvänliga sparandelösningar. 
Då flertalet aktörer fortfarande inte betalar ut kickback till sina kunder, samt har kvar en nollränta trots den 
höjda styrräntan, kan vi se en trend att sparare nu ser över sin sparandesituation. Vi hoppas genom vårt 
attraktiva erbjudande få möjlighet att hjälpa fler kunder som nu sitter med dyra förvaringslösningar till 
förmånligare, mer attraktiva och långsiktiga sparalternativ.” – säger Per-Anders Tammerlöv, VD på Mangold.  
 
 

För frågor kontakta: 
Jonathan Bexelius, CFO 
jonathan.bexelius@mangold.se 
+46 7 9585 9963 
 

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, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, 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 
Stockholm Main Market och handlas med kortnamnet MANG. 
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