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Prislistan gäller från och med 20.1.2014. Värdepapperscentralen förbehåller sig rätten att göra ändringar enligt 
Värdepapperscentralens kontovillkor. Om det sker en ändring i mervärdesskatten, någon annan skatt eller offentlig 
avgift ändras tjänstens pris på motsvarande sätt. 
 
Privatkunder 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Grundtjänster                              Pris EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Finska aktier, optioner, optionslån, konvertibla skuldebrevslån, fondandelar,   
andelar i andelslag, garantiandelar i ömsesidiga försäkringsbolag samt  
aktier i fastighetsfondbolag 
 
• Öppnande av värdeandelskonto  ingen avgift 
• Utbetalning av utdelning ingen avgift 1) 
• Transaktionlista ingen avgift 

(registreringar, utbetalningar samt innehåll av konto; automatiskt aviserad) 
• Årligt kontoutdrag ingen avgift 

(registreringar, utbetalningar samt kontoinnehåll) 
• Teckningsinstruktion aviserad till kunden ingen avgift 
• Avslutande av konto ingen avgift 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rättigheter och begränsningar                 Pris EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Priset inkluderar registrering samt avförande av registrering 
 
• Utmätning eller säkerhetsåtgärder ingen avgift 
• Intressebevakning  ingen avgift 
• Konkurs ingen avgift  
• Pantsättning 25,40 (inkl. moms 4,92) 
• Förbud mot överföring av ett pantsatt värdeandelskonto                         15,25 (inkl. moms 2,95) 
• Förvaltningsbefogenhet 25,40 (inkl. moms 4,92) 
• Rätt att få uppgifter 15,25 (inkl. moms 2,95)                                                                              
• Rätt till avkastning 15,25 / slag / registrering   

 (inkl. moms 2,95)                                                                               
• Överlåtelsebegränsning 15,25 / slag / registrering   

 (inkl. moms 2,95)             
• Överlåtelse av teckningsrätter 15,25 / slag / registrering   
 (inkl. moms 2,95)     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Överföringar av värdeandelar                 Pris EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Överföring av värdeandelslag till Värdepapperscentralen från annan  ingen avgift 

kontoförvaltare  
                                 

• Överföring av värdeandelslag inom Värdepapperscentralen från ingen avgift 
      ett konto till ett annat 
 
• Överföring av värdeandelslag från Värdepapperscentralen till en annan  15,25 / slag / överföring 4)   

kontoförvaltare  (inkl. moms 2,95)                                                 
 

• Överföring av värdeandelskonto till Värdepapperscentralens kontoförvaltare         61,00 / konto 2) 4)                 
 (inkl. moms 11,81)   

 eller enligt verklig arbetstid  
   
                                                                    

• Överföring av värdeandelslag över Finlands gränser till eller från kontot        35,60 / slag / överföring 4)                                                                                                                                                                                
Utländska och inhemska förmedlares och förvarares avgifter ingår ej  (inkl. moms 6,89)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Övriga tjänster  Pris EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Separat beställning av Transaktionslista över en enskild registrering 10,17 (inkl. moms 1,97) 2) 4) 
      eller utbetalning  eller enligt verklig arbetstid  
   

• Separat beställning av Transaktionslista över registreringar och utbetalningar  15,25 (inkl. moms 2,95) 2) 4) 
      under en bestämd period eller enligt verklig arbetstid  
 
• Separat beställning av ett värdeandelskontos innehåll under en bestämd dag 15,25 (inkl. moms 2,95) 2) 4)      

 eller enligt verklig arbetstid
  

• Tjänster som inte nämns i prislistan debiteras enligt verklig arbetstid 161,20 / timme  
 (inkl. moms 31,20)                            
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Förvaringsavgifter                 Pris EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Finska aktier, optioner, optionslån, konvertibla skuldebrevslån,   ingen avgift   

fondandelar, andelar i andelslag,  garantiandelar i ömsesidiga  
försäkringsbolag samt aktier i fastighetsfondbolag 
 

• Utländska värdeandelar om ifrågavarande företag betalar de  ingen avgift 5) 
förvaringskostnader som förorsakas av de utländska värdeandelarna  
till Värdepapperscentralen 
 

• Finska värdeandelar som inte nämns i 6 kap. 8 § i lagen om 0,004% / år (+moms 24%)                                              
värdeandelssystemet och om clearingverksamhet  av ifrågavarande värdeandelars                           
(t.ex. masskuldebrevslån, övriga skuldvärdeandelar, sammanräknade värde, dock minst  
penningmarknadsinstrument, warranter, depositionsbevis för utländska aktier) 2,60 / mån  
 (inkl. moms 0,50) 3)   
 

• Svenska värdeandelar   0,05% / år (+moms 24%)                                              
 av ifrågavarande värdeandelars                           
 sammanräknade värde, dock minst
 3,10 / mån  
 (inkl. moms 0,60) 3) 5) 

 
• Andra utländska värdeandelar   0,05% / år (+moms 24%)                                              

 av ifrågavarande värdeandelars                           
 sammanräknade värde, dock minst
 6,25 / mån  
 (inkl. moms 1,21) 3) 5) 

 

 
Företag och sammanslutningar 
 
Priserna för företag och sammanslutningar är desamma som för privatkunder, med undantag av priserna nedan.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Förvaringsavgifter                Pris EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Finska aktier, optioner, optionslån, konvertibla skuldebrevslån,   0,004% / år (+moms 24%)                                                

fondandelar, andelar i andelslag, garantiandelar i ömsesidiga försäkringsbolag,  av ifrågavarande värdeandelars                           
aktier i fastighetsfondbolag, masskuldebrevslån, övriga skuldvärdeandelar, sammanräknade värde, dock minst  
penningmarknadsinstrument, warranter samt depositionsbevis för utländska 2,60 / mån (inkl. moms 0,50) 3)     
aktier   
 

• Utländska värdeandelar om ifrågavarande företag betalar de  0,004% / år (+moms 24%)                                                                                   
extra förvaringskostnader som förorsakas av de utländska värdeandelarna  av ifrågavarande värdeandelars                           
till Värdepapperscentralen sammanräknade värde, dock minst 
 2,60 / mån  (inkl. moms 0,50) 3) 5)    

 
• Tomt värdeandelskonto                 2,60 / mån (inkl. moms 0,50) 
 
 
1)  Värdepapperscentralen har rätt att debitera kunden de bankkostnader som följer av betalning till en adress utomlands. 
 
2) Debitering enligt verklig arbetstid ifall det i prislistan angivna arvodet inte täcker den arbetsinsats som krävts.  
 
3) Värdeandelarnas värde för faktureringsändamål beräknas enligt situationen vid månadens utgång. Värdeandelarna värderas enligt 
börskurs eller –om sådan saknas- enligt andelarnas nominella värde. Debiteringsperioderna är december-maj och juni-november.  
Utländska och inhemska förmedlares och förvarares avgifter ingår ej. 
 
4) Avgiften ska betalas i förskott på Värdepapperscentralens bankkonto IBAN: FI91 8000 1401 5979 10, BIC: DABAFIHH.                       
En kopia av betalningsverifikatet bifogas ansökan. 
 
5) Utländska företag som betalar de extra förvaringskostnader som förorsakas av de utländska värdeandelarna till 
Värdepapperscentralen är: 

o TeliaSonera Ab (aktier och optioner) 
Utländska och inhemska förmedlares och förvarares avgifter ingår ej. 
 
 
Som betalning accepterar vi endast betalningar till Euroclear Finlands bankkonto. 
För en faktura som efter förfallodagen är obetald debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.  
För betalningsanmodan debiteras EUR 5,00. Eventuella invändningar mot fakturan ska inlämnas inom en månad från förfallodagen.    
 
 
Vid skillnader mellan olika språkversioner gäller den finskspråkiga Prislistan. 


