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Euroclear Sweden AB 
 

Prislistan innehåller Euroclear Swedens priser exklusive moms för emittenter. 
 

Tjänster som inte är presenterade i prislistan offereras separat. 
 

Betalningsvillkor: 20 dagar. 
 

Dröjsmålsränta: referensränta + 8.0%. 

 
Euroclear Sweden tillämpar inga övriga rabatter eller prisreduktioner än de som är publicerade i denna 

prislista. 

 

Prislistan är giltig fr.o.m. 1 Januari 2023. 
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 REGISTERHÅLLNING 
 
Rubriken "Anslutning" innehåller de engångskostnader som tillämpas vid anslutning av emittenter samt vid anslutning 

av finansiella instrument. 

Anslutning 
Avgifter relaterad till anslutning av emittenter är en engångsavgift. Avgifter relaterad till finansiella instrument avser 

både en engångsavgift för anslutning av det finansiella instrumentet samt en avgift för att emittera det finansiella 

instrumentet. För en del finansiella instrument finns en möjlighet att välja mellan prisstruktur 1, vilken innebär lägre 

fasta avgifter och högre rörliga avgifter eller prisstruktur 2, vilken innebär högre fasta avgifter och lägre rörliga 

avgifter. Prisstruktur 1 är tillämpbar på warranter (WT) och standardiserade certifikat (KRG). Prisstruktur 2 är 

tillämpbar på warranter (WT), certifikat (KRG) samt på aktieindexobligationer (AIO). Prisstruktur 3 gäller för 

warranter (WT) och standardiserade certifikat (KRG) som emitterats via tjänsten Euroclear Sweden Plug & Clear.     

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Anslutning av emittent  01-001 21 200,00 Grundavgift för anslutning av emittent 

Anslutning av övriga finansiella 
instrument 

01-103 3 710,00 Grundavgift för anslutning av finansiella instrument såsom 
obligationer, premieobligationer, omvända konvertibler, 
teckningsoptioner, konvertibler, köpoptioner, börshandlade 
fonder samt konvertibelt vinstandelsbevis. 

Konsultarvode, SEK/ h 01-102  2 650,00 Konsultarvode vid t.ex. Euroclear Swedens medverkan vid 

anslutning av komplexa finansiella instrument eller 

planeringsmedverkan vid anslutning av utländsk emittent. 

 

Prisstruktur 1 

 

   

Anslutningsavgift 01-200 477,00 Avgift för anslutning samt emission av warranter (WT) och 
standardiserade certifikat (KRG). 

Aktivitetsavgift 01-300 8,50 Aktivitetsavgiften debiteras för varje avvecklad beställning i VPC-
systemet (motsvarar affärer gjorda i warranter, WT och 
standardiserade certifikat, KRG). 

Prisstruktur 2 

 

   

Anslutningsavgift 01-250 2 120,00 Avgift för anslutning av warranter (WT), certifikat (KRG) och 
aktieindexobligationer (AIO). Höjning/ minskning av emitterat 
antal eller belopp per värdepapper debiteras separat. 

Prisstruktur 3    

Anslutningsavgift 01-210 159,00 Avgift för anslutning samt emission av warranter (WT) och 

standardiserade certifikat (KRG) via tjänsten Euroclear Sweden 

Plug & Clear. 

Aktivitetsavgift 01-360 5,30 Aktivitetsavgiften debiteras för varje avvecklad beställning i VPC-

systemet (motsvarar affärer gjorda i warranter, WT och 

standardiserade certifikat, KRG) via tjänsten Euroclear Sweden 

Plug & Clear. 
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Månadsavgift 

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Månadsavgift 
 
0 - 10 miljoner SEK 
10 miljoner - 500 miljoner SEK 
500 miljoner - 5 miljarder SEK 
5 miljarder – uppåt 
 
 

 
 

11-101 
11-103 
11-104 
11-105 

 
 

901,00 
1 272,00 
2 120,00 
2 915,00 

Avgift för emittent baserad på totalt marknadsvärde i SEK. 

Baserat på marknadsvärde för aktie och aktierelaterade 

värdepapper och nominellt värde för nominella värdepapper. 

 

Månadsavgift, rörlig 
Pris per konto inom intervall 

11-001  Den rörliga avgiften är baserat på antal vp-konton och 
värdepapper. Avgiften för de första 500 vp-kontona är SEK 
1,16/vp-konto och priset för vp-konto 501 upp till och med 1000 
är SEK 0,95/ vp-konto osv. Avgiften är inte tillämplig på 
warranter (WT), certifikat (KRG) och aktieindexobligationer 
(AIO). 

 
0 - 500 1,16 
501 – 1000 0,95 
1 001 – 3 000 0,80 
3 001 – 5 000 0,58 
5 001 – 20 000 0,42 
20 001 – 50 000 0,32 
50 001 – 100 000 0,27 
100 001 – uppåt 0,16 

 

Uppdatering 

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Uppdatering av register för 

värdepapper efter 

ägaromregistrering eller 

överföring. SEK/ st 

12-001 1,06 Avgift för ändringar i emittentens skuldbok eller annat 

värdepappersregister som ett resultat av en transaktion mellan 

två parter. Som ett exempel blir registret efter en börsaffär 

uppdaterat med det nya innehavet för både säljare och köpare. 

Printning och porto vid 

avisering 

12-060 5,85 I enlighet med med Euroclear Swedens Regelverk för Emittenter 

och Emissionsinstitut skickar Euroclear Sweden en vp-avi till 

innehavaren vid varje innehavsförändring. 

Avgiften täcker Euroclear Swedens kostnad för printning och 

porto. 

Elektronisk avisering 12-062 2,12 Kostnad för elektronisk avisering vid ägaromregistreringar. 

 

Kontrolluppgifter 
I enlighet med Lag om kontoföring av finansiella instrument (LKF) och i enlighet med Lag om självdeklaration och 

kontrolluppgift framställer Euroclear Sweden årsbesked och kontrolluppgift. 

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Kontrolluppgift / 

årssammanställning 

19-001 1,59 Avgiften är baserad på antal vp-konton med innehav i 

emittentens värdepapper. 

Pris / ägare och vp-sort del i 

portokostnad / ägare 

19-002 1,59 Portokostnaden för årsbeskedet är beräknat på ett genomsnitt 

då värdepapper för flera emittenter kan vara presenterade i 

beskedet. 

Kontrolluppgift / elektronisk 

årssammanställning 

12-062 2,12 Avgiften är baserad på antal vp-konton med innehav i 

emittentens värdepapper. 
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 ÄGARINFORMATION 
 

Ägarförteckningar 
Som kund hos Euroclear Sweden har emittenten informationstjänster som är kopplade till värdepappersregistret. 

Nedanstående artiklar redovisar avgifterna för dessa tjänster. 

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Ägarförteckning 

(Skuldbok/Övrig bok) 

   

Grundpris, 

direktregistrerade eller 

förvaltarregistrerade  

88-001 1 590,00 En ägarförteckning kan beställas både av emittenter av aktier 

och emittenter av andra finansiella instrument. Då ägaren 

antingen kan vara direktregistrerad på ett vp-konto eller 

förvaltarregistrerad har emittenten möjlighet att välja om 

den endast vill ha de direktregistrerade, endast de 

förvaltarregistrerade eller en kombination av båda registren. 

Ägarförteckningarna är tillgängliga i elektronisk form för 

emittenten via Euroclear Swedens webbtjänst. 

   

Pris / berört vp-konto 16-002 0,42 

Pris / erhållen ägarpost från 

förvaltare 

Intermediärförteckning 

 

17-002 0,42 

Grundpris, 

direktregistrerade eller 

förvaltarregistrerade 

88-003 1 590,00 När en emittent behöver kommunicera med innehavarna av 

värdepappret kan Euroclear Sweden tillhandahålla ett register 

med namn- och adressuppgifter. Uppgifterna i detta register 

kan skilja sig mot uppgifterna i skuldbok / övrig bok då 

någon annan person, t.ex. en förmyndare eller ett annat 

ombud är berättigad att ta emot informationen för 

innehavarens räkning. Tjänsten är tillämplig både på 

direktregistrerade och förvaltarregistrerade ägare.       

   

Pris / berört vp-konto 42-021 0,25 

Pris / erhållen ägarpost från 

förvaltare 

43-002 0,27 

Utskrift via Euroclear 

Sweden 

   

Grundpris 16-100 530,00 Eftersom ägarförteckningar görs tillgängliga i elektroniskt 

form via Euroclear Swedens webbtjänst kan emittenten själv 

vid behov välja önskat format för utskrift via Euroclear 

Sweden såsom CD Rom, klisteretiketter (endast 

adressuppgifter) eller printning på papper. 

Klisteretiketter, SEK / 

etikett 

16-120 0,10 

CD Rom, SEK / st 16-130 530,00 

Printning på papper, SEK / 

sida 

16-140 0,15 

 

 

 

 



7 (13) 

 

Analys 
Med den web-baserade tjänsten Analys kan Euroclear Sweden-anslutna emittenter analysera bolagets ägarstruktur 

och få tillgång till den senaste ägarutsökningen med vald periodicitet. Alla avgifter enligt nedan är per månad. 

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Daglig uppdatering 38-050   

Den dagliga uppdateringen innebär att bolaget får dagliga 

uppdateringar avseende direktregistrerade ägare. Antalet 

direktregistrerade ägare avgör priset för tjänsten. Som ett 

exempel betalar ett bolag som har 3 500 direktregistrerade 

ägare en avgift på 583SEK per månad. 

1 - 1  000 

1  001 - 5  000 

5  001 - 25  000 

25  001 - 50  000 

50  001 - 100  000 

100  001 - uppåt 

424,00 

583,00 

901,00 

1 484,00 

2 332,00 

3 180,00 

   

 

 

UTBETALNINGAR 
 
För en del finansiella instrument finns en möjlighet att välja mellan prisstruktur 1, vilken innebär lägre fasta avgifter 

och högre rörliga avgifter eller prisstruktur 2, vilken innebär högre fasta avgifter och lägre rörliga avgifter. Prisstruktur 

1 är tillämpbar på warranter (WT) samt standardiserade certifikat (KRG). Prisstruktur 2 är tillämpbar på warranter 

(WT), certifikat (KRG) samt på aktieindexobligationer (AIO). Prisstruktur 3 är tillämpbar på warranter (WT) och 

standardiserade certifikat (KRG) som emitterats via tjänsten Euroclear Sweden Plug & Clear. För att möjliggöra för 

emittenten att särskilja mellan olika typer av betalningar, används olika faktureringskoder även för en del artiklar där 

priset är detsamma.    

 
AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Ränteutbetalning 13-002 3 710,00 Euroclear Sweden tillhandahåller utbetalningstjänster för 

räntebärande värdepapper. Betalningen distribueras till vp-

kontohavarna och till förvaltarna via ett externt betalningssystem 

(Bankgirot). Detta är en grundavgift för tjänsten. 

Utdelning på börshandlade 

fonder 

13-007 5 300,00 Euroclear Sweden tillhandahåller betalningstjänst för utdelning på 

börshandlade fonder. Utbetalningen distribueras till vp-

kontohavarna och till förvaltarna via ett externt betalningssystem 

(Bankgirot). Detta är en grundavgift för tjänsten. 

Övriga utbetalningar 13-001 3 710,00 Euroclear Sweden tillhandahåller betalningstjänst för t ex 

slutbetalning av lån, förskottsbetalning i samband med 

tvångsinlösen etc. Utbetalningen distribueras till vp-kontohavarna 

och till förvaltarna via ett externt betalningssystem (Bankgirot). 

Detta är en grundavgift för tjänsten som debiteras per berört ISIN. 

 
 

 
Prisstruktur 1 & 3 
 

  

 

Kupongutbetalning 13-710 3 180,00 Grundavgift för en kupongutbetalning. Avser betalningar under 

löptiden för warranter (WT) samt standardiserade certifikat (KRG). 

Slutbetalning 13-800 
530,00 

Grundavgift för slutbetalning av warranter (WT) samt 

standardiserade certifikat (KRG). 

    



8 (13) 

 

Prisstruktur 2 

Ränteutbetalning 13-750 1 590,00 Grundavgift för en ränteutbetalning. Avser betalningar under 

löptiden för aktieindexobligationer (AIO). 

Kupongutbetalning 13-760 1 590,00 Grundavgift för en kupongutbetalning. Avser betalningar under 

löptiden för warranter (WT), certifikat (KRG) samt 

aktieindexobligationer (AIO). 

Amortering 13-770 1 590,00 Grundavgift för en amortering. Avser betalningar under löptiden för 

aktieindexobligationer (AIO).   

Slutbetalning 13-850 1 590,00 Grundavgift för slutbetalning av warranter (WT), certifikat (KRG) 

samt aktieindexobligationer (AIO). 

Kontoutsökning för 

utbetalning, pris per ISIN 

och per vp-konto inom 

intervall 

13-011 

 

Inför utbetalning söker Euroclear Sweden ut alla vp-konton som är 

berättigade till utbetalning och förser det externa 

utbetalningssystemet (Bankgirot) med information om bl.a. 

avkastningskonton. Avgiften är inte tillämplig på warranter (WT), 

certifikat (KRG) och aktieindexobligationer (AIO). 

0 - 500 6,89  

501 – 1 500 5,83  

1 501 – 5 000 4,77  

5 001 – 10 000 4,51  

10 001 – 20 000 

20 001 – 50 000 

50 001 – 100 000 

100 001 - uppåt 

4,24 

3,98 

3,18 

2,39 

 

 

   

Kontantutbetalning och 

returhantering 

13-012 16,00 Kontantutbetalning för person bosatt i Sverige utan 

avkastningskonto kopplat till vp-kontot. Utbetalningen skickas via 

utbetalningsavi. 

    

Kontoinsättning i utländsk 

bank 

13-014 53,00 Utbetalning till vp-kontohavare som har ett utländskt bankkonto 

kopplat till vp-kontot. Valutaväxlingen görs av vp-kontohavarens 

bank. 

Vitesbelopp på grund av 

försenad betalning 

13-020 15 900,00 Euroclear Sweden har rätt att utkräva vitesbelopp för de fall medel 

inte finns tillgängliga på utbetalningskontot vid samtliga 

genomförda täckningskontroller och betalningen därför inte kan 

utföras eller blir försenad. 

Vitesbelopp på grund av 

felaktig instruktion 

13-021 10 600,00 Euroclear Sweden har rätt att utkräva vitesbelopp för de fall 

manuella justeringar krävs på grund av att emittenten inkommit 

med ett kompletterande betalningsuppdrag för att korrigera och/ 

eller makulera det första uppdraget. 
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Penningmarknad 

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Ränteutbetalning inom ett 

emissionsprogram för 

penningmarknaden. 

13-005 3 710,00 Ränteutbetalning inom ett emissionsprogram för 

penningmarknaden. Detta är en grundavgift för 

ränteutbetalning i VPC-systemets delmarknad PM. 

Inlösen inom ett 

emissionsprogram för 

penningmarknaden. 

13-205 1 272,00 Inlösen inom ett emissionsprogram för penningmarknaden. 

Detta är en grundavgift för inlösen i VPC-systemets 

delmarknad PM. 

Kontoutsökning för 

utbetalning, pris per ISIN 

och per vp-konto inom 

intervall 

13-015  Inför utbetalning söker Euroclear Sweden ut alla vp-konton 

som är berättigade till utbetalning och förser 

avvecklingssystemet med information om 

likvidnoteringskonton (LNK). 

0 – 500  6,50 

501 – 1 500 5,50 

1 501 – 5 000 4,50 

5 001 – 10 000 4,25 

10 001 – 20 000 4,00 

20 001 – 50 000 3,75 

50 001 – 100 000 

100 0001 - uppåt 

3,00 

2,25 

  

 

Gemensamt för samtliga finansiella instrument 

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Printning och porto vid 

avisering 

12-060 5,85 I enlighet med med Euroclear Swedens Regelverk för 

Emittenter och Emissionsinstitut skickar Euroclear Sweden en 

vp-avi till innehavaren när en utbetalning genomförts via 

Euroclear Sweden. Vp-avin visar underliggande värdepapper, 

bruttobelopp, innehållen skatt och nettobelopp. 

Avgiften täcker Euroclear Swedens kostnad för printning och 

porto. 

    

Elektronisk avisering 13-063 2,12 Kostnad för elektronisk avisering vid utbetalning. 
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EMISSIONER 
 

För en del finansiella instrument finns en möjlighet att välja mellan prisstruktur 1, vilken innebär lägre fasta avgifter 

och högre rörliga avgifter eller prisstruktur 2, vilken innebär högre fasta avgifter och lägre rörliga avgifter. Prisstruktur 

1 är tillämpbar på warranter (WT) och standardiserade certifikat (KRG). Prisstruktur 2 är tillämpbar på warranter 

(WT), certifikat (KRG) samt på aktieindexobligationer (AIO). Prisstruktur 3 är tillämpbar på warranter (WT) och 

standardiserade certifikat (KRG) som emitteras via tjänsten Euroclear Sweden Plug & Clear. 

Grundavgifter 

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Höjning av emitterat antal / 

belopp per värdepapper 

24-001 1 590,00 En tjänst för att emittera samt under löptiden öka emitterat 

antal eller belopp i finansiella instrument. Avser obligationer, 

premieobligationer, omvända konvertibler, teckningsoptioner, 

konvertibler, köpoptioner, börshandlade fonder samt 

konvertibelt vinstandelsbevis. 

Minskning av emitterat antal 

/ belopp per värdepapper 

31-001 1 590,00 En tjänst för att minska emitterat antal eller belopp i ett 

finansiellt instrument. Avser obligationer, premieobligationer, 

omvända konvertibler, teckningsoptioner, konvertibler, 

köpoptioner, börshandlade fonder samt konvertibelt 

vinstandelsbevis. 

Värdepappersinbokning 29-001 31 800,00 En värdepappersinbokning är en funktion för att fördela ett 

värdepapper i ett bolag baserat på innehavet av ett annat 

värdepapper i bolaget. 

Utnyttjanderutin 30-001 19 080,00 Med den här tjänsten kan en emittent uppdra åt ett 

Emissionsinstitut att på uppdrag av innehavare boka ut 

värdepapper från ett vp-konto. 

Konverteringsorder 30-002 5 300,00 Denna tjänst möjliggör för emissionsinstitut att hantera 

konvertibler och teckningsoptioner när dessa värdepapper har 

utnyttjats för nyteckning av aktier.     

Prisstruktur 1 & 3    

Initial avgift för höjning samt slutgiltig minskning av emitterat antal / belopp är inkluderat i anslutningsavgiften för warranter 

(WT) samt standardiserade certifikat (KRG). 

Höjning av emitterat antal / 

belopp per värdepapper 

under löptiden 

24-100 1 590,00 En tjänst för att under löptiden öka emitterat antal eller belopp 

i warranter (WT) samt certifikat (KRG). 

Minskning av emitterat antal 

/ belopp per värdepapper 

under löptiden 

31-100 1 590,00 En tjänst för att under löptiden minska emitterat antal eller 

belopp i warranter (WT) samt certifikat (KRG). 

Prisstruktur 2    

Höjning av emitterat antal / 

belopp per värdepapper 

24-150 1 590,00 En tjänst för att emittera samt under löptiden öka emitterat 

antal eller belopp i warranter (WT), certifikat (KRG) eller 

aktieindexobligationer (AIO). 

Minskning av emitterat antal 

/ belopp per värdepapper 

31-150 1 590,00 En tjänst för att minska emitterat antal eller belopp i warranter 

(WT), certifikat (KRG) och aktieindexobligationer (AIO). 
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Rörliga avgifter 

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Av- och inregistrering vid emission 
pris / vp-konto inom intervall 

12-011   

   
   
0 - 500  9,00 Avgift för värdepapperstransaktioner i samband med en 
501 – 1 500 8,00 emission. Avgiften är inte tillämplig på warranter (WT, 
1 501 – 5 000 6,89 certifikat (KRG) och aktieindexobligationer (AIO). 
5 001 – 10 000  
10 001 – 20 000 

6,36 
5,30 

 

20 001 – 50 000 
50 001 – 100 000 
100 001 - uppåt 

4,24 
3,71 
2,65 

 

 

   
   
 
 
Printning och porto vid avisering 

 
 

12-060 

 
 

5,85 

 
 
I enlighet med med Euroclear Swedens Regelverk för 
Emittenter och Emissionsinstitut skickar Euroclear Sweden 
en vp-avi till innehavaren vid av- och inregistreringar på ett 
vp-konto. 
 
Avgiften täcker Euroclear Swedens kostnad för printning och 
porto. 
 

 
 
Elektronisk avisering 

 
 

12-062 

 
 

2,12 

 
 
Kostnad för elektronisk avisering vid av- och inregistreringar 
på vp-konto. 

 

 

 

   

 

Penningmarknad 

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Anslutning av emissionsprogram 24-032 3 710,00 Finansiellt instrument som emitteras i VPC-systemets 
delmarknad PM emitteras inom ett emissionsprogram. Detta 
är en grundavgift för att registrera ett emissionsprogram för 
räntebärande instrument eller diskonteringsinstrument i 
delmarknad PM. 
 

Inregistrering av värdepapper 
inom emissionsprogram 

24-031 1 272,00 Avgiften gäller antingen för anslutning och emission av 
diskonteringsinstrument eller bara emission av 
räntebärande värdepapper. 
 

Minskning inom 
emissionsprogram 

31-005 530,00 Avgift för minskning av nominellt belopp för ett finansiellt 
instrument emitterat i delmarknad PM. 
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SÄRSKILDA UPPDRAG 

 
AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Konsultarvode 01-102 2 650,00 Konsultarvode vid t.ex. Euroclear Swedens medverkan vid 
anslutning av komplexa finansiella instrument eller 
planeringsmedverkan vid anslutning av utländsk emittent. 
 

    
Namnändring av vp-sort, 
pris / värdepapper 

21-002 106,00 Den här tjänsten används t.ex. då namnet på en warrant 
behöver ändras efter det att priset på underliggande aktie 
ändrats vid en emission. Enligt namnstandarden för 
warranter ingår lösenpriset i warrantens namn och 
följaktligen måste då namnet ändras.  

 

Meddelandetjänster 

AVGIFT KOD SEK BESKRIVNING 

Meddelande, grundpris 26-001 1 590,00 Med den här meddelandetjänsten kan emittenter nå 
direktregistrerade innehavare av utgivna värdepapper. 
Utsökningen är flexibel och kan utföras på en mängd olika 
sätt t.ex. kan en emittent meddela investerarna vid en 
villkorsändring. 

    
   

 
 
 
 
 
 
 

Printning och porto vid 
avisering 

12-060 5,85 Avgift för printning då meddelande skall printas på papper av 
Euroclear Sweden. 
 
Avgiften täcker Euroclear Swedens kostnad för printning och 
porto. 
 
 

    

    
    
    

Månadsavgift för värdepapper anslutna via länk (cross border) 

AVGIFT KOD SEK    BESKRIVNING 

 
Månadsavgift  
 
 

 
11-165 

 
 

 
10 600,00 

 
 

 
Månadsavgift för emittent ansluten via länk. 
 
 

Eventuell värdebaserad depåavgift som debiteras Euroclear Sweden för att förvara en emittents finansiella instrument hos Euroclear Swedens 

depåbank kommer att vidarefaktureras emittenten. 

 

 


