TM

setipa
Swedish Exchange Traded Investment Products Association

Press Release

Stockholm, 23 Augusti

Nu tar Sverige på allvar klivet in i den börshandlade
världen
- Nordnet Bank möjliggör som första svenska bank handel i alla börshandlade
investeringsprodukter i svensk kapitalförsäkring.
Det är idag nästan lika vanligt att diskutera guldpriset, USA-börsen eller en möjlig övervärdering
av den kinesiska aktiemarknaden, som att under 80- och 90-talet diskutera Ericssons aktiekurs. 80och 90-talet var den tidsperiod då svenska folket på allvar lärde sig att investera i aktier och fonder.
Att spara blev en folkrörelse, något man diskuterade i fikarummet på jobbet. Under senare år har
olika typer av spar- och investeringsprodukter blivit mycket populära i Sverige, däribland ETF:er
och derivatprodukter som t.ex. warranter. I och med avskaffandet av förmögenhetsskatten 2008 och
sänkta avgifter för kapitalförsäkringar hos de svenska bankerna, har svenska investerare erbjudits en
möjlighet att investera och handla i aktier och fonder på ett skatteeffektivt sätt.
Ett hinder för utvecklingen av den svenska marknaden har varit att populära produkttyper som
warranter, turbos och mini futures inte har varit möjliga att handla inom ramen för svenska kapitalförsäkringar. Den tyska marknaden för börshandlade investeringsprodukter har utvecklats till en
av världens största och mest dynamiska, mycket tack vare ett fördelaktigt skattesystem för investeringsprodukter. I och med att Nordnet Bank nu som första bank i Sverige möjliggjort för sina kunder
att ha dessa produkter i kapitalförsäkring har marknaden tagit ett stort kliv framåt. Produktssegmentet tar sig ur en skuggtillvaro och står nu i rampljuset på samma scen som aktier och fonder.
För en privatinvesterare i Sverige betyder det att en diskussion i fikarumment på jobbet om vart
guldpriset är på väg inte längre bara är hypotetisk. Han kommer att på ett enkelt sätt, inom ramen
för sin kapitalförsäkring, kunna investera i sin marknadstro, oavsett om den är positiv eller negativ.
Med eller utan hävstång.
Det finns dock fortfarande arbete kvar att göra innan svenska privatinvesterare kommer att ha
samma investeringsmöjligheter som investerare har i många andra länder. Utbudet av produkter
kommer att vara begränsat, på grund av att kostnadsnivån för att ge ut värdepapper i Sverige fortfarande är mycket högre än i de flesta andra länder.
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Om SETIPA
Setipa är en förening som har skapats av representanter från marknaden för börshandlade investeringsprodukter. Setipa ska verka för större kunskap om börshandlade investeringsprodukter och för att påverka branschens möjligheter
att bedriva verksamhet på ett effektivt sätt. Föreningen ska vidta informations- och utbildningsåtgärder samt verka för
en effektiv och konkurrensneutral lagstiftning på området. Setipa ska sträva efter att påverka förutsättningarna för att
stärka Sverige som finansiellt center för investeringsprodukter.

Setipa är fullvärdig medlem av den Europeiska organisationen Eusipa. Setipa kommer genom Eusipa att ta del av och
verka för att påverka de processer som sker inom Europa. Eusipa har skapats för att gynna marknaden för strukturerade
investeringsprodukter som vuxit kraftigt i hela Europa under de senaste åren. Syftet med denna paraplyorganisation
är att samordna framtida initiativ för öppenhet på EU-nivå och på så vis skapa enhetliga standarder i Europa. Genom
Eusipa kan marknadsaktörer delta i direkta diskussioner med beslutsfattare på europeisk nivå.
E-mail: info@setipa.se
Webb: www.setipa.se
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