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Vilka vi är
Strukturinvest Fondkommission är ett fristående svenskt värde-

pappersbolag med ett brett utbud av finansiella produkter och 

tjänster. Vår framgång bygger på en djup och mångårig spe-

cialistkunskap från några av världens ledande investmentban-

ker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och 

institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens 

mest attraktiva investeringslösningar.

 Strukturinvest grundades 2009 av två svenskar som under 

sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog 

till att bygga upp den nordiska derivatmarknaden åt lokala pro-

duktbolag, försäkringsbolag, pensionsbolag och banker. Struk-

turinvest Fondkommission har sedan starten etablerat sig som 

en av landets mest självklara placeringspartners till institutio-

ner, företag och privatpersoner.



Kvalitet, 
innovation  
och 
trovärdighet
Strukturinvest Fondkommission har som målsättning 

att alltid erbjuda en genomgående hög kvalitetsnivå på 

såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt 

generera en avkastning som överträffar vad övriga 

aktörer i marknaden har att erbjuda. Drivkraften är att 

ständigt ge våra kunder och samarbetspartners de 

bästa verktygen för en väldiversifierad och attraktiv 

portfölj av investeringsprodukter med en hög grad av 

valfrihet. Vårt mål är att kunna erbjuda landets bästa 

private banking-lösning som kombinerar en ledande 

teknisk plattform med lokalt förankrad rådgivning ge-

nom de lokala finansiella rådgivare som Strukturinvest 

samarbetar med runtom i Sverige. Våra anställda har 

lång erfarenhet och omfattande kompetens av att ta 

fram finansiella investeringslösningar och skräddarsyr 

erbjudandena i ett nära samarbete med de ledande 

investmentbankerna, återförsäljarna och förvaltarna. Vi 

har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgo-

doser och är lyhörd för marknadens skiftande behov 

och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer 

av avkastning och risk med investerarens intressen i 

fokus.



Vår verksamhet

Strukturinvest erbjuder ett brett utbud av finansiella produkter 

och tjänster - såväl egna som andras. Kärnverksamheten kan 

delas in i tre huvudsakliga affärsområden:

Depåtjänst
Strukturinvest erbjuder moderna  

och kostnadsfria värdepappersde-
påer, investeringssparkonton och 

depåförsäkringslösningar för förva-
ring av svenska aktier, obligationer, 
ETF:er, strukturerade placeringar 

och fonder. Genom vår depåtjänst 
Strukturinvest Online får du enkelt 

en god överblick över ditt sparande 
och du kan på egen hand köpa och 
sälja aktier och fonder med hjälp av 
BankID via datorn eller mobilen. Via 
Strukturinvests fondplattform kom-
mer våra depåkunder åt över tusen 
värdepappers- och specialfonder 

från några av världens främsta fond-
bolag. De mest populära fonderna 

går att handla courtagefritt. Vi erbju-
der självklart också månadssparande 

i fonder via autogiro.

Publika och 
skräddarsydda 

emissioner
Strukturinvest arrangerar löpande 

publika emissioner av strukturerade 
placeringar. Emissionerna innehåller 
ett brett utbud av placeringar och 

alla är framtagna med utgångspunkt 
i de förutsättningarna och den 

marknadssituation som råder vid 
varje givet tillfälle. Utöver de publika 
emissionerna skräddarsyr vi även 

strukturerade placeringar åt investe-
rare med större kapital, såsom före-
tag och institutioner. Genom att på 
egen hand skräddarsy en placering 
kan man som investerare anpassa 

risk- och avkastningsprofil efter sina 
egna unika behov och förutsätt-

ningar. Samtliga placeringslösningar 
som konstrueras och upphandlas 

av Strukturinvest garanteras av väl-
kända internationella eller inhemska 

banker med genomgående god  
kreditvärdighet.

Fondförvaltning
Strukturinvest erbjuder ett kontinu-
erligt växande antal aktivt förvaltade 
fonder med varierande inriktning och 

riskprofil. Vi förvaltar hedgefonder 
såväl som vanliga värdepappers-

fonder. Våra förvaltare har mångårig 
erfarenhet av portföljförvaltning, både 
i Sverige och internationellt. Struktur-
invest är ett från bankerna fristående 
alternativ för investerare som söker 
god och långsiktig förvaltning av sitt 
kapital och som har tröttnat på den 

likartade produktflora som erbjuds av 
storbankerna idag. 



Utbildning
Nyckeln till att långsiktigt bli en framgångsrik inves-

terare är att ha en god kunskap om och förståelse 

för de instrument man investerar i. Många finansiella 

instrument är idag relativt komplicerade i sin konstruk-

tion, varför Strukturinvest ända sedan starten lagt stor 

vikt vid att utbilda samarbetspartners, branschkollegor 

och kunder. Ett exempel på detta är Strukturakademin 

som är ett utbildningsinitiativ vars syfte är att ge en 

god förståelse för hur olika strukturerade placeringar 

är uppbyggda, hur de fungerar och vilka risker och 

möjligheter som de karaktäriseras av. Strukturinvest 

är certifierad utbildningspartner till Insuresec och 

håller löpande kostnadsfria utbildningar runtom i 

landet, som komplement till vårt tryckta och digitala 

utbildningsmaterial. 

Vår roll  
i samhället
Kapitalmarknaden fyller en viktig funktion i sam-

hället genom att fördela kapital mellan långivare 

och låntagare. Utan en fungerande kapitalmarknad 

begränsas företagens möjlighet att erhålla kapital 

till investeringar samtidigt som utbudet av sparpro-

dukter för allmänheten blir färre. Strukturinvest är en 

pusselbit i denna process och vår målsättning är att 

verka för en genomgående hög kvalitetsnivå i syfte 

att skapa långsiktig nytta för våra kunder och för 

samhället i stort. I denna strävan är hållbarhetsarbete 

och samhällsengagemang vitala beståndsdelar. Vårt 

miljöarbete drivs genom en ständig miljöanpassning 

av verksamheten och vårt mål är att minimera verk-

samhetens belastning på miljön. Detta skall avspegla 

sig i de investeringslösningar som vi tar fram. Som en 

annan del av vårt samhällsengagemang arbetar vi kon-

tinuerligt med att stödja välgörenhetsorganisationer 

och insamlingar till välgörande ändamål. Strukturinvest 

stödjer för närvarande bl.a. Barncancerfonden, BRIS 

och Världsnaturfonden WWF.

Våra kontor
Strukturinvest Fondkommission har idag över 50 an-

ställda fördelade på kontor i Göteborg (huvudkontor), 

Stockholm och Jönköping.

Följ Strukturinvest  
i sociala medier

facebook.com/StrukturinvestFondkommission

linkedin.com/company/strukturinvest-fondkommission

@strukturinvest

@Strukturinvest



Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende 

värdepappersbolag specialiserat på utveckling och 

implementering av finansiella investeringslösning-

ar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som 

tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande 

behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombi-

nationer av avkastning och risk, med investerarens 

intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission 

har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl pro-

dukter som service, med syfte att långsiktigt skapa 

en nytta som överträffar vad övriga aktörer i mark-

naden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission 

står under Finansinspektionens tillsyn. 
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