
Beskrivning

Brett, kvalitetssäkrat och  
konkurrenskraftigt produktutbud

Tillsammans med sina samarbetspartners ger Garantum dig som investerare 
tillgång till ett brett utbud av kvalitetssäkrade och konkurrenskraftiga spar-
produkter, modellportföljer och förvaltningstjänster.

Tillgång till brett utbud av sparprodukter • • Hos Garantum får du tillgång till något av det bästa sparmarknaden har att erbju-
da. Allt från våra egna prisbelönta strukturerade produkter via fonder från flera 
framstående förvaltarbolag till enskilda aktier på flera europeiska börser.

Tillgång till unika avkastningsprofiler • • Garantums strukturerade produkter är utformade för att komplettera din portfölj 
med moderna avkastningsprofiler som kan skapa förräntning även när dina tradi-
tionella placeringar står och stampar eller till och med tappar i värde.

Tillgång till svåråtkomliga marknader och 
tillgångsslag

• • Garantums strukturerade produkter ger dig möjlighet att nå marknader och till-
gångsslag som normalt ligger utanför många privatkunders räckhåll.

Kvalitetssäkring av sparprodukter • • Samtliga sparprodukter i Garantums utbud har analyserats och prövats för att 
de ska befinnas hålla den höga grad av kvalitet vi kräver. Det garanterar givetvis 
inte ett positivt utfall för investeringen eftersom marknadsutvecklingen är okänd. 
Men vi vill säkerställa att du som investerare ser vad du får och får vad du ser.

Upphandling av konkurrenskraftiga villkor • Vi vill att du som kund hos Garantum ska ha tillgång till bästa möjliga villkor på 
dina investeringar. Våra egna strukturerade produkter handlas upp i ett auktions-
förfarande där vi utifrån underlag från många motparter väljer den som ger bäst 
villkor. Som Norden största aktör inom strukturerade produkter har vi en särställ-
ning när det gäller att uppnå konkurrenskraftig prissättning på produkterna.

Tillgång till färdiga modellportföljer • • För att förenkla och effektivisera beslutsprocessen för dig som så önskar finns 
vid varje givet tillfälle flera olika modellportföljer att välja ifrån. Modellportföl-
jerna är väldiversifierade och komponeras framför allt utifrån investeringsmål 
och risktolerans.

Tillgång till ett brett utbud av förvaltningstjänster • • För dig som vill att Garantum tar ett utökat ansvar för förvaltningen av ditt kapi-
tal finns möjligheten att välja bland flera olika förvaltningsmandat. Mandaten är 
framför allt utformade utifrån investeringsmål och risktolerans.

Individanpassad investeringsrådgivning Vi tror på relationsbaserad, individanpassad rådgivning och oavsett om du bara 
har behov av enskilda investeringsrekommendationer eller önskar hjälp med 
hela portföljen kommer vi och våra samarbetspartners alltid att ta utgångs- 
punkt i din situation och dina mål.

Tillgång till lokalt kontor • Garantum har inga egna anställda rådgivare. Istället har vi valt att samarbeta 
med några av de bästa sparbankerna och rådgivarfirmorna i Norden. Vi och våra 
samarbetspartners tror att det är viktigt med närhet och lokal förankring. Och 
numera finns vi nästan överallt. Välkommen in på ett kontor nära dig!

Tillgång till personlig licensierad rådgivare • Oavsett om du helt saknar tid eller intresse för att själv engagera sig i sparande 
och investeringar eller om du är nyfiken och vill lära dig mer kan du vara betjänt 
av professionell hjälp. Hos Garantums samarbetspartners får du tillgång till en 
personlig licensierad rådgivare som har tid för dig och som tar dina frågor och 
funderingar på allvar.

Utbildning i sparande och investeringar • Vid varje rådgivningstillfälle har du möjlighet att lära dig nya saker om sparande 
och investeringar. Din rådgivare kan exempelvis gå igenom det grundläggande 
sambandet mellan risk och avkastning eller förklara vikten av diversifiering.

Utbildning i olika sparprodukter • Marknaden för sparprodukten är stor och i vissa avseenden svår att utvärdera. 
Din rådgivare kan utbilda dig i hur olika sparprodukter fungerar och vilka aspekter 
som bör beaktas vid investeringsbeslut.

Löpande investeringsrekommendationer • Det här är en möjlighet för dig som vill vara engagerad i ditt sparande och själv 
utvärdera nya alternativ. Din rådgivare kan löpande tipsa dig om investeringar 
som kan vara lämpliga för dig.

Löpande lämplighetsbedömning • Din rådgivare gör detta för att säkerställa att de placeringar du har investerat i 
fortfarande är lämpliga för dig utifrån dina investeringsmål och din riskvilja

Löpande omallokeringsförslag • Marknaden rör sig hela tiden och värdet på investeringar likaså. Din rådgivare 
följer utvecklingen noga och ger löpande förslag på möjliga omallokeringar. 

Skräddarsydda portföljförslag • Din portfölj ska vara anpassad till just dig. I en tid när investeringsrådgivning ten-
derar att bli alltmer likriktad och opersonlig vill Garantum tillsammans med sina 
samarbetspartners gå mot strömmen och erbjuda skräddarsydda lösningar.

Löpande portföljanalys • Det är viktigt att följa upp utvecklingen för både enskilda investeringar och portföl-
jen som helhet. Din rådgivare gör detta för att säkerställa att sammansättningen 
fortfarande är lämplig för dig utifrån dina investeringsmål och din riskvilja

Granskning och kvalitetssäkring av givna råd • Det råd som ges ska dokumenteras noggrant och de rådgivarfirmor Garantum 
samarbetar med har också uppföljning av detta så att råden granskas av någon 
annan än rådgivaren i syfte att säkra att kvaliteten i rådgivningen är hög.

Plattformstjänster Garantum erbjuder Sveriges bästa plattform för rådgivet sparande. Valfrihet, 
tillgänglighet och enkelhet är ledorden.

Flexibel förvaring • Vilken form av förvaring som är bäst för dig beror på vem du är och vilka mål du 
har med ditt sparande. Hos Garantum finns alla möjligheter att få rätt depå för 
rätt tillfälle: ISK, försäkringsdepå eller vanlig depå.

Depåvy med analys av enskilda placeringar • På vår hemsida loggar du enkelt in med BankID för att följa utvecklingen för din 
enskilda placeringar.

Depåvy med analys av portföljutveckling • På vår hemsida loggar du enkelt in med BankID för att följa utvecklingen för din 
portfölj.

Andrahandsmarknadshandel strukturerade 
produkter

• Garantums strukturerade produkter är i regel börsnoterade och prissätts och 
handlas dagligen.

Online-handel fonder • Fonder handlar du enklast direkt på nätet i inloggat läge. Möjligheten att maila 
eller ringa in ordrar finns givetvis kvar.

Hantering av och information om kuponger, 
förfall, etc

• Från tid till annan sker det saker i placeringarna: en kupong betalas ut eller 
produkten förfaller. Allt detta hanterar vi och håller dig informerad om vad som 
händer.

Courtagefri handel med högkvalitativa fonder • Garantum har med omsorg valt ut en högkvalitativ fondlista. Samtliga fonder på 
listan handlas courtagefritt.

Extratjänster Som kund hos Garantum får du möjlighet att ta del av analys- och utbildnings- 
material som kan hjälpa dig att utveckla din förmåga att förstå marknads- 
utvecklingen och utvärdera olika investeringsalternativ. På så sätt kan du och 
din rådgivare fördjupa ert samarbete och höja kvaliteten i diskussionen om vilka 
lösningar som passar just dig.

Chefekonomens veckobrev • • Läs vår chefekonoms analys av vad som har hände förra veckan och vad som ligger 
framför.

Tillgång till investeringsseminarier • • Garantum och våra samarbetspartners bjuder regelbundet in till föreläsningar 
om det ekonomiska läget och vilka investeringar som kan passa just nu.

Tillgång till utbildningsmaterial • • I inloggat läge på vår hemsida kan du hitta material som hjälper dig att bli en 
bättre investerare.

Tillgång till lättförståelig information om 
produkter och tjänster

• • För att underlätta förståelsen av vårt produktutbud satsar vi mycket på att in-
formera om det på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt.

Tillgång till specialanalyser – makroekonomi • • Då och då släpper vi specialanalyser av särskilda fenomen i ekonomin eller på  
kapitalmarknaderna. Ett måste för vetgiriga sparare. Tillgängligt via din rådgiv- 
are eller i inloggat läge på hemsidan.

Tillgång till specialanalyser – sparprodukter • • För dig som vill sätta dig in i vissa sparprodukter lite extra kommer med jämna 
mellanrum specialanalyser av utvalda produkter inom vårt utbud. Tillgängligt via 
din rådgivare eller i inloggat läge på hemsidan.

Kvalitetshöjning och extratjänster
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