
 

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och 
det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 
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Swedbank lanserar courtagefri aktiehandel 
 
Swedbank sänker priserna på onlinehandel med aktier på flera marknader och erbjuder 
courtagefri onlinehandel för kunder som har upp till 100 000 kronor i sparande i banken. 
Swedbank är därmed första storbank att erbjuda courtagefri aktiehandel. För övriga kunder är 
maximalt courtage vid onlinehandel 99 kronor.  
 
Swedbank presenterar ett nytt erbjudande inom aktiehandel i internetbanken och appen, där kunder med 
ett totalt sparande i Swedbank på upp till 100 000 kronor kan handla courtagefritt. Swedbank är därmed 
första storbank att erbjuda courtagefri handel. För kunder med ett sparande som överstiger 100 000 
kronor är courtaget vid onlinehandel 29-99 kr per transaktion, beroende på affärens storlek. De nya 
priserna gäller för aktieaffärer i Sverige och övriga Norden, Baltikum samt i USA (amerikanska aktier 
omfattas dock inte av det courtagefria erbjudandet).  
 

- Vi vill uppmuntra och inspirera till sparande, och vi vill göra aktiehandel ännu mer tillgängligt för 
Sveriges alla sparare. Med vår nya fasta prismodell där maximalt courtage är 99 kronor sänker vi 
barriärerna rejält.  Vi hoppas också att det courtagefria erbjudandet ska inspirera kunder som 
aldrig förut handlat med aktier att börja, säger Eva Trouin, chef för privatmarknad & småföretag 
på Swedbank. 

 
Ökat intresse för aktier som sparform 
Svenskarnas intresse för att spara i aktier ökar. Enligt Euroclears årsrapport 2018 växer antalet 
aktieägare i Sverige, och aktier som sparform växer i åldersgruppen 21-30 år. 
 

- Aktiemarknaden har historiskt visat sig vara ett bra alternativ för långsiktigt sparande* och allt fler 
verkar se aktiesparande som ett bra komplement till fondsparande. Det har dessutom aldrig varit 
så enkelt att handla i aktier som det är idag, med alla våra digitala möjligheter. Nu går man enkelt 
in i appen eller på webben för att köpa och sälja eller hålla koll på utvecklingen, säger Eva 
Trouin.  

 
Utöver ett starkt courtageerbjudande erbjuder Swedbank kunderna kostnadsfri analys av 232 nordiska 
bolag i samarbete med Kepler-Cheuvreux. Swedbanks investeringssida, Aktiellt tillhandahåller även 
marknadsanalyser och aktuella kommentarer från bankens aktiestrateger och analytiker.   
 
 
 
För ytterligare information: 
Eva Trouin, chef privatmarknad & småföretag, Swedbank, 070-577 38 04 
Anette Ringius, presskontakt Swedbank, 070-529 24 76 
https://www.swedbank-aktiellt.se/ 
 
Prislista för aktiehandel i Sverige, övriga Norden, Baltikum och USA fr. o. m 12 april 
0 kr per affär när du har under 100 000 kr i totalt sparande hos Swedbank. USA exkluderat. 
29 kr per affär när du handlar för upp till 25 000 kr 
59 kr per affär när du handlar för 25 001 – 100 000 kr 
99 kr per affär när du handlar för 100 000 kr och över 
 

https://www.swedbank-aktiellt.se/

