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Verdipapirhandel i Norge
Disse vilkårene gir en oversikt over priser ved handel gjennom Arctic Securities AS (Arctic).
Endringer av vilkårene får virkning fra det tidspunkt de er offentliggjort på selskapets
hjemmeside.
Arctics godtgjørelse i form av kurtasje, kursdifferanse, tegningsprovisjon eller annet, eventuelt
med tillegg av avgifter knyttet til handel og clearing mv. vil være gjenstand for individuell
fastsettelse. Kurtasje er en godtgjørelse som legges til eller trekkes fra verdien av de finansielle
instrumenter kunden kjøper eller selger. Kurtasje angis normalt som en prosentsats. For aksjer vil
dette normalt ligge mellom 0,05% og 0,5%. Minimumskurtasjen er normalt NOK 400 per handel.
For obligasjoner vil Arctic ta en provisjon i form av et påslag på kjøpskurs eller et fradrag på
salgskursen. For obligasjoner vil provisjonen normalt ligge mellom 0,1% og 1,0% beregnet med
basis i pålydende verdi på obligasjonen.
Ved tegning i emisjoner betales det normalt ikke kurtasje eller kursdifferanse direkte fra kunden
til Arctic. Selskapet som foretar emisjonen betaler et på forhånd fastsatt honorar til
tilrettelegger. Når kunden tegner seg i emisjoner, blir kunden som eier av aksjer i selskapet
indirekte belastet denne provisjonen.
For shorthandel via Arctic belastes kunden en rentesats for hvert enkelt verdipapir som lånes inn.
Renten på verdipapirlånet vil til enhver tid være markedsbestemt. Minimumsgebyret er på NOK
500, USD 110 eller SEK 500.
Det kan forekomme andre avgifter og/eller kostnader som ikke betales eller blir pålagt gjennom
Arctic. Arctic vil normalt viderefakturere skatter, omsetningsavgifter, clearingavgifter som følge
av handlene. I de tilfeller der handel ikke kommer i stand, vil Arctic ikke kreve godtgjørelse med
mindre annet er særskilt avtalt.
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Særlig om aksjehandel i utlandet
Ved veksling av valuta vil Arctics honorar utgjøre differansen mellom kjøps- og salgskursen på
valutaen.
Ved omsetning av utenlandske aksjer vil kunden faktureres de kostnader som Arctic belastes
direkte knyttet til transaksjonen. Vi gjør særlig oppmerksom på at det i visse jurisdiksjoner,
herunder UK vil påløpe avgifter (”Tax duty”) ved omsetning av aksjer.
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Analyse
I henhold MiFID II, som gjelder fra 3. januar 2018, må Arctic ta betalt fra kunder som er pålagt å
betale separat for analyse eller som ønsker at betalingen adskilles. Prisen vil fastsettes individuelt
for hver kunde hvoretter Arctic vil hensynta hvilken kontakt det er mellom foretakene, antall
personer som har tilgang til analyse etc. Arctics vilkår for distribusjon av analyse er tilgjengelig
under Arctic Online.
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Corporate finance – priser og finansieringsalternativer
Arctic tilbyr ulike former for finanseringsalternativer, slik som utstedelse av obligasjoner,
egenkapital og hybridkapital. Vider tilbyr Arctic verdipapirfinansiering, men ikke ordinær
bankfinansiering. Hvor Arctic yter råd vedrørende selskapsfinansering og man tilbyr utstedelse av
finansielle instrumenter, vil man kun hensynta produkter som tilbys av Arctic. Følgelig vil
alminnelig banklån og andre former for alminnelig lånefinansiering ikke bli vurdert.
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Transaksjonshonorarer vil bli fremforhandlet individuelt med hver utsteder og vil bli fastsatt i
mandatavtalen med kunden. Honoraret vil kunne være et fasthonorar, en prosentandel av
kapitalutvidelsen/transaksjonen og/eller et honorar basert på hvor tilfreds kunden er med
transaksjonen og/eller andre kriterier. Andre typiske honorarer vil kunne være løpende betalinger
eller honorar knyttet til andre kriterier.
Honorarets størrelse vil avhenge av kriterier slik som type transaksjon, størrelse på transaksjonen,
type finansielle instrumenter, etterspørsel fra investorer og kompleksiteten ved transaksjonen.
Honorarer for egenkapitaltransaksjoner er normalt høyere enn for obligasjonstransaksjoner.
For obligasjonsutstedelser vil honoraret normalt variere mellom 2-5 % av kapitalen som innhentes,
og for egenkapital 3-7 % av kapitalen som reises. Nevnte satser er kun indikative, og honorarene
vil kunne være lavere eller høyere enn hva som er indikert.
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