
Produktgruppsklassificering 

ÖVERSIKT 

 
Bakgrund och syfte 
 
När Garantum Fondkommission AB (Garantum) tillhandahåller investeringstjänster, såsom 
exempelvis att utföra kundorder, måste Garantum normalt avgöra om tjänsten eller produkten är 
passande för dig. För att underlätta processen har Garantum klassificerat de produkter som 
företaget för närvarande erbjuder i två olika produktgrupper. Notera att det i produktgrupperna 
även ingår produkter som ligger utanför Garantums normala produkterbjudande såsom 
obligationer, fonder och fondandelar samt aktier. 
 
Klassificeringen baseras på egenskaper och generella komplexitet samt på vissa relaterade risker i 
de finansiella instrumenten. Dessa faktorer rankas för närvarande som lägst i produktgrupp A 
och som högst i produktgrupp B. Information om de olika produktklassificeringarna finns i 
faktabladet för respektive produktgrupp. 
 
Om Garantum, mot bakgrund av den information som tillhandahållits, har fastställt att en 
produkt eller ett finansiellt instrument är passande för dig, kommer Garantum att betrakta alla 
finansiella instrument och produkter i samma produktgrupp som passande för dig. De finansiella 
instrument i produktgrupper med lägre risk eller mindre komplexitet kommer också att bedömas 
som passande för dig. Detta innebär dock inte att Garantum har gett dig rådet att köpa eller sälja 
dessa finansiella instrument eller produkter. 
 
Notera att vissa risker inte ingår i produktgruppsklassificeringen. Dessa risker och annan viktig 
information står att läsa i produktgruppernas faktablad. 
 
En mer detaljerad beskrivning av riskerna som är kopplade till olika typer av finansiella 
instrument hittar du i Information om egenskaper och risker med finansiella instrument. I Information om 
Garantum finns ytterligare information vilka är en del Garantums allmänna kundinformation. 
Information finns även i marknadsföringsmaterial, prospekt osv. för olika finansiella produkter. 
 
Produktgrupp A 
 

I produktgrupp A ingår såväl instrument med låg risk (obligationer och strukturerade produkter 
med nominellt kapitalskydd) och hög risk där risken finns för förlust av en betydande del av det 
investerade beloppet (aktier, fonder och fondandelar). Gruppen omfattar instrument noterade i 
större valutor. 
 
Produktgrupp B 
 

I produktgrupp B ingår övriga finansiella instrument, såsom hävstångscertifikat, omvända 
konvertibler, specialfonder och indexbevis. Risk finns för förlust av hela eller en betydande del av 
investerat belopp. Gruppen omfattar instrument noterade i större valutor. 
 


