Faktaark
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Hvad er BørsmæglerPlus?
BørsmæglerPlus er til dig der ønsker aktiv
investeringsrådgivning og investering i individuelle
værdipapirer. Du får dit eget investeringsteam, der
består af din formuerådgiver og din personlige
børsmægler. Dit investeringsteam afdækker dine
formueforhold og fastlægger din risikoprofil med fokus
på investering i individuelle værdipapirer. Din
personlige børsmægler er ekspert i børshandel og står til
rådighed for dig og kontakter dig, når du har behov for
det.

adgang til tidligere udarbejdede aktieanalyser,
investeringsallokering samt vores Top Ti Aktie-ideer.

Hvem er BørsmæglerPlus relevant for?
BørsmæglerPlus er relevant for dig, der har over 2 mio.
kr. som du vil investere og som ønsker rådgivning til
aktiv investering i individuelle værdipapirer.
Du har en høj risikovillighed og er indforstået med, at der
kan være store udsving i kursværdien på dine
investeringer. Du ønsker samlet set et højt afkast, og er
klar over, at det medfører højere risiko, hvilket kan
medføre tab på dine investeringer.

BørsmæglerPlus giver dig desuden adgang til Alm. Brand
Markets Investeringsunivers, hvor du bl.a. får
nyhedsopdateringen Dagens Fokus på e-mail, online

Fordele og ulemper
BørsmæglerPlus
Fordele

Ulemper

•

Du får dit eget investeringsteam, der består af din
formuerådgiver og din personlige børsmægler

•

Kræver at du har en investerbar formue på minimum 2
mio. kr.

•

Du får personlig investeringsrådgivning og kan handle
aktivt i individuelle værdipapirer

•

Du har høj risikovillighed, hvilket kan medføre store
udsving i kursværdien på dine investeringer

•

Du har adgang til Alm. Brand Markets
Investeringsunivers, og får tilsendt nyhedsbrevet
Dagens Fokus, investeringsanbefalinger og generel
markeds-information.

•

Du har stor interesse for investeringer, men du skal
bruge en del tid på at tale med din børsmægler

Pris
Du skal betale Alm. Brand Banks normale gebyrer for
opbevaring af værdipapirer i depot og kurtage ved
fondshandler via børsmægler / filial.
Alle priser og gebyrer kan du finde på:
www.almbrand.dk/abdk/privat/bank/priserogvilkaar/inv
estering.
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Du er indforstået med, at du ikke selv gennemfører
handler via netbanken på baggrund at investeringsrådgivning givet af børsmægler.

