
Viktig information till dig som kund hos Mandat Kapitalförvaltning AB 

 

Mandat Kapitalförvaltning AB (nedan kallat Mandat) är anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) vilket 
innebär att du som kund också är kund till SVP. SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt 

lagen om värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan Mandat verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och 

orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på 
värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Du som kund kommer bli informerad under vilket 

tillstånd Mandat gör affär just med dig. 

 
Mandat arbetar i första hand med att förmedla diskretionära förvaltningstjänster som utförs av SVP.                                                             

SVP ägs av det svenska värdepappersbolaget Strukturinvest Fondkommission (nedan kallat Strukturinvest) tillsammans med ett antal 

minoritetsägare, varav Mandat är en sådan minoritetsägare.  
 

För de förvaltningstjänster som utförs av Svensk Värdepappersservice är en förvaltare utsedd och anställd av Svensk Värdepappersservice. 

Det kan förekomma att ansvarig förvaltare, inom ramen för den diskretionära förvaltningstjänsten, investerar i placeringar arrangerade av 
Strukturinvest, vilket kan innebära en intressekonflikt.  

 

Mandat kommer huvudsakligen att erbjuda sina kunder de förvaltningstjänster från SVP, som förvaltaren är ansvarig för. Dessa 
förvaltningstjänster finns i olika varianter och i olika riskklasser. Syftet med att erbjuda olika typer av förvaltningstjänster är hitta en 

förvaltningsform som passar de flesta av Mandats kunder. I vissa fall kan Mandat komma fram till att en kund inte lämpar sig för någon av 

de förvaltningstjänster som man erbjuder för tillfället, varvid kunden i sådant fall skall informeras om detta.  
 

Är kunden privatperson sker förvaltningen inom ramen för en depåförsäkring från Danica Pension med depå hos Strukturinvest.   

Försäkringen kostar 1,8 % per år i försäkringsavgift och inget förvaltningsarvode utgår. Danica behåller 0,3 % och resterande erhåller 
Mandat, via SVP. 

Om kunden är juridisk person så tas en förvaltningsavgift, som tillfallet Mandat via SVP, om 1,5 % exklusive moms ut för tjänsten, men 

även juridiska personer kan välja lösningen med Danica. 

 

Intressekonflikt 

En identifierad intressekonflikt är att värdepappersbolaget Strukturinvest Fondkommission (556759-1721) är majoritetsägare i SVP, och 
samtidigt är SVP B-aktie ägare i Strukturinvest Fondkommission AB och kan därmed vara berättigat till en aktieutdelning om Strukturinvest 

beslutar om en sådan. Denna utdelning betalas vidare till ombuden i form av en extra ersättning för det fall ombuden förmedlat 

Strukturinvest Fondkommission AB:s tjänster och produkter. Övriga ersättningar framgår av dokumentet ”Information om avgifter och 
ersättningar”.  

Intressekonflikten är att ombuden bara förmedlar Strukturinvests produkter för att de då kan få eventuell aktieutdelning vilket innebär att 

intjäningen blir högre på dessa produkter. 

En ytterligare intressekonflikt föreligger i det att Mandat är delägare i Granit Fonder AB och därmed kan vara berättigad till aktieutdelning 

ifall sådan ges. Intressekonflikten består i att Mandat kan få högre ersättning ifall de förmedlar Granits Fonders fonder, via eventuell 

aktieutdelning, än om de förmedlar andra fonder. 
 

 För att hantera eventuella intressekonflikter i rollerna som ombud och indirekta/ direkta ägare av produktbolag, görs det en uppföljning av 
ombuden att de inte endast förmedlar Strukturinvests/ Granit Fonders produkter utan även andra produktbolags. Det görs även en 

lämplighetsprövning på kunden enligt vår rådgivningsdokumentation för att säkerställa att kundernas intressen sätts främst. 

Ytterligare information om Intressekonflikter finns att läsa på www.mandat.se samt www.svenskvpservice.se 
 

Ersättningar och incitament 

När Mandat förmedlar någon av de diskretionära förvaltningstjänster som nämns i detta material, kan det förekomma att Mandat i egenskap 
av förmedlare, via SVP, erhåller ersättning från olika arrangörer av strukturerade produkter vars placeringar förvaltningstjänsten investerar i, 

eller från fondbolag i samband med att förvaltaren inom ramen för den diskretionära förvaltningstjänsten investerar i sådana fondandelar. 

Ersättningen för strukturerade produkter beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlas och motsvarar cirka 0,5 
procent per år med antagandet att placeringen innehas till ordinarie förfall. I en placering med en löptid på 4 år innebär det 4 x 0,5 % = 2 % 

på nominellt belopp, vilket vid en investering om nominellt 100 000 kronor, innebär en ersättning på 2 000 kr. Denna ersättning utgör ett 

incitament till att förvaltaren kan göra omotiverat många byten i sådana produkter, för att få in högre intjäning. Det ska motverkas genom att 
SVP:s förvaltningsråd och den riskansvarige fortlöpande gör kontroller på förvaltningen.  Detta är ett incitament som Mandat är skyldig att 

informera dig som kund om. I samband med investeringar i fondandelar inom ramen för den diskretionära förvaltningstjänsten kan delar av 

den ersättning som SVP erhåller från olika fondbolag komma att betalas vidare som ersättning till Mandat i samband med att Mandat 
förmedlar tjänsten till sina kunder. Även detta är ett incitament som Mandat är skyldig att informera dig som kund om. 

Anställda i Mandat har fast lön och ingen bonus eller provision. 

Ytterligare information om ersättningar och incitament kan erhållas från Mandat. 
 

Klagomål 

Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Svensk Värdepappersservice, och inte löser problemet med rådgivaren (Mandat), skall 
du kontakta klagomålsansvarig. Klagomålet skall framföras skriftligen till: 

 

Svensk Värdepappersservice AB 
Grev Turegatan 14, 4tr 

114 46 Stockholm 

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se 
 

För övrig information se www.svenskvpservice.se 

 

 

 

http://www.mandat.se/
http://www.svenskvpservice.se/
http://www.svenskvpservice.se/

