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Förköpsinformation 
 
 
Maxagon Kapital AB (nedan kallat Maxagon) tillhandahåller försäkringsförmedling hos utvalda 
försäkringsbolag för förvaltning av fonder, traditionell förvaltning i försäkringar, och depåförsäkring för 
förvaltning av andra finansiella instrument. Maxagon förmedlar även s.k. riskförsäkringar som sjuk, olycksfall, 
liv mm.  
 
Maxagon Kapital AB (nedan kallat Maxagon) är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm 
AB (nedan kallat SVP), vilket innebär att du som kund också är kund till SVP. SVP är ett svenskt 
värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att 
vara anknutet ombud kan Maxagon verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och 
orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer 
som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Du som 
kund kommer bli informerad under vilket tillstånd, Värdepappersaffärer eller Försäkringsförmedling, Maxagon 
gör affär just med dig. 
 
SVP ägs av det svenska värdepappersbolaget Strukturinvest Fondkommission (nedan kallat Strukturinvest) 
tillsammans med ett antal minoritetsägare, varav Maxagon är en sådan minoritetsägare.  
 
Maxagon kommer erbjuda sina kunder Strukturerade produkter framtagna av Strukturinvest, Garantum, Erik 
Penser Bank, Skandia, SIP Nordic och Mangold med depå hos i första hand Strukturinvest. Dessutom fonder 
som är s.k. UCIT fonder och kan hanteras inom ramen för de depåinstitut Maxagon rekommenderar. 
 
För en utförligare beskrivnings av Bolagets tjänster rekommenderas en direkt kontakt med Bolaget, någon av 
dess samarbetspartners, eller inhämtande av information på www.maxagon.se. 
 
 
Svensk Värdepappersservice AB 
Information om Svensk Värdepappersservice AB och sammanfattning av intressekonflikter: 
 
 
Intressekonflikt 
Det ska alltid göras en lämplighetsprövning på kunden enligt SVP:s rådgivningsdokumentation för att 
säkerställa att kundernas intressen sätts främst. 
 
En identifierad intressekonflikt är att värdepappersbolaget Strukturinvest är huvudägare i SVP, och samtidigt 
är SVP B-aktieägare i Strukturinvest och kan därmed vara berättigat till en aktie-utdelning om Strukturinvest 
beslutar om en sådan. Denna utdelning betalas vidare till ombuden i form av en extra ersättning för det fall 
ombuden förmedlat Strukturinvest tjänster och produkter. Intressekonflikten uppstår då ombuden bara 
förmedlar Strukturinvests produkter för att de då kan få eventuell aktieutdelning, vilket innebär att 
intjäningen blir högre på dessa produkter. 
  
En annan intressekonflikt är att vissa produkter ger ombudet högre ersättningar än andra. Den 
intressekonflikten hanteras genom att kunden erhåller dokumentet ” Information om avgifter och 
ersättningar” inför varje affär, där kunden får en jämförelse på hur mycket ersättning ombudet erhåller för de 
olika produkterna.   
 
En ytterligare intressekonflikt föreligger i det att Maxagon är delägare i Granit Fonder AB (nedan kallat Granit) 
och därmed kan vara berättigad till aktieutdelning ifall sådan ges. Intressekonflikten består i att Maxagon kan 
få högre ersättning ifall de förmedlar Granits fonder, via eventuell aktieutdelning, än om de förmedlar andra 
fonder. För kunder med av Maxagon rådgiven depå, kan det innebära att kunderna ges råd att placera i 
Strukturinvests och Granits produkter p g a att ersättningen till bolaget då eventuellt kan bli högre. 
 
 
Ersättningar och incitament 
All ersättning för ovanstående tjänster finns att läsa i SVP:s ”Information om avgifter och ersättningar” som 
kunden ska erhålla vid första mötet med rådgivaren. Ägaren och anställda på Maxagon erhåller fast samt rörlig 
lön. För ytterligare information se www.svenskvpservice.se  
  

http://www.maxagon.se/
http://www.svenskvpservice.se/
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Tillstånd Försäkringsförmedling 
Innebär att bolaget och dess rådgivare (Försäkringsförmedlare) får förmedla alla slag av 
livförsäkringar samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Maxagon Kapital har också tillstånd för  
gränsöverskridande verksamhet i följande länder: Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Gibraltar, Italien, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. 
 
 
FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE  
 
 
Försäkringsförmedlingen 
F n förmedlas försäkringar från Movestic, Skandia, SEB, Folksam, SPP, LF, Euro Accident,  
FUTUR Pension, One Life, Wealins och Lombard International. Avgörande faktorer för valet av dessa aktörer 
har varit: Placeringsmöjligheter, förvaltarval, flexibilitet, tillgång till kapitalet och pris för kund. Se vidare 
information i dokumentet ”Viktig information om våra produktval”. 
 
 
Pris för förmedling/rådgivning 
Upplyses till kund vid presentationstillfället och framgår av dokumentet ”information om incitament och 
ersättningar” samt i dokumentation lämnad till kund i samband med affärsmöte. 
 
 
Ansvarsförsäkring försäkringsförmedling 
En försäkring är tecknad hos QBE Insurance (Europé) Ltd (adressuppgifter finner du nedan) och täcker 
eventuell skadeståndsskyldighet som bolaget kan ådra sig i samband med försäkrings-förmedling. 
 
Vid skada avseende försäkringsförmedling gäller EUR 1 300 380 och som högsta ersättning per skada 
och max EUR 2 600 750 per försäkringsår. 
 
Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att bolagets agerande 
har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot QBE Insurance (Europé) Ltd. Om du vill  
 
göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta bolaget om detta skälig tid efter det att du 
märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit. 
 
 
Ansvarsförsäkringsgivare QBE Insurance (Europé) Ltd 
 Sweden Branch 
 Sveavägen 13 
 111 57 Stockholm 
 
Tystnadsplikt 
Samtliga anställda i bolaget arbetar under tystnadsplikt. 
 
 
Klagomål 
Om du som kund vill framföra klagomål mot bolaget avseende försäkringsförmedling, vänligen 
kontakta klagomålsansvarig. Du når honom på; Maxagon Kapital AB, Att Klagomålsansvarig, 
Box 14001, 400 20 Göteborg, 0702–203020, klaga@maxagon.se 
 
Om du som kund har klagomål på försäkringsrådgivningen har du också möjlighet att vända dig till: 
InsureSec 08-410 415 75 
Birger Jarlsgatan 55 
111 45 Stockholm  info@insuresec.se 
 
Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och  
korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett  
enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte  
kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt 
besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma. 
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Du som är konsument kan även få hjälp av konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas  
Bankbyrå eller vid din kommunala konsumentrådgivning. 
 
Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Investeringsrådgivning eller med SVP och inte kan lösa 
problemet med rådgivaren (Maxagon), ska du kontakta klagomålsansvarig skriftligen på SVP: 
 
Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB 
Klagomålsansvarig 
Grev Turegatan 14, 4tr 
114 46 Stockholm 
 
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se 
 
Tvistlösning 
Om tvist uppstår kan denna prövas i allmän domstol. Du som är konsument har även möjlighet att  
vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. 
 
Dataskyddsförordningen 
Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) och implementeringen av denna i svensk rätt ersätter 
Personuppgiftslagen (PuL) från och med den 25 maj 2018. GDPR innehåller en del nyheter, tex ytterligare 
rättigheter för dig som har personuppgifter hos företag.  
 
De personuppgifter vi behandlar för våra kunder rör endast sådant som absolut behövs för ändamål inom vårt 
uppdrag som försäkringsförmedlare (såsom rådgivning eller hjälp med att teckna försäkring), t ex ditt namn, 
personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, och i vissa fall, beroende på behov och försäkring, 
uppgift om; tillgångar, hälsouppgifter, sysselsättning, lönestorlek och arbetsgivare samt andra uppgifter som 
kan vara nödvändiga för oss för att kunna ge rätt råd eller för att förstå vilken försäkring som kan vara 
lämplig samt de uppgifter ett försäkringsbolag kan kräva för försäkringsavtalet.  
 
Beroende på behov och försäkring kan vi behöva inhämta uppgifterna från andra än dig, t ex från 
myndighetsregister, arbetsgivare, försäkringsbolag, försäkringsadministratörer, värdepappersbolag och andra. 
 
Rättsligt stöd för vår behandling av dina personuppgifter finns genom uppdraget du givit till oss angående 
försäkringsförmedling; genom vårt avtalsförhållande med andra ord. Även en intresseavvägning kan göras där 
vårt intresse att uppfylla avtalet med dig för att ge rätt råd eller medverka till rätt försäkringsskydd kan väga 
tyngre än personliga integriteten.   
 
Så kallade känsliga personuppgifter som vi i vissa fall behöver behandla kan vara uppgifter om din hälsa och i 
vissa fall om facktillhörighet. Det beror på vilka råd vi skall ge eller vilka försäkringar vi skall hjälpa dig med. 
Det är inte längre lämpligt att behandla uppgifter om tex hälsa genom att använda samtycke från kunden som 
grund. Detta bland annat eftersom ett samtycke kan återkallas av en kund och det skulle inte fungera vare sig 
för ett försäkringsbolag eller en försäkringsförmedlare med de ansvar dessa har enligt särskilda lagar och 
föreskrifter om försäkring, penningtvättsregler mm. Dataskyddsförordningen, svenska lagstiftaren, 
Datainspektionen eller annan ger tyvärr ännu inte försäkringsbranschen i Sverige något stöd i vad som kan 
vara alternativ rättslig grund för behandling av tex hälsouppgifter. Vi förklarar här för dig att vi kan komma 
att behandla känsliga personuppgifter rörande dig och vi gör det endast i de fall de är absolut nödvändigt 
inom det uppdrag vi har enligt avtal med dig och beroende på vad tex ett försäkringsbolag kan kräva. Utan 
att behandla hälsouppgifter i vissa fall kan vi helt enkelt inte utföra vårt uppdrag inom vår tillståndspliktiga 
verksamhet försäkringsförmedling. Regler om sparande av dokumentation t ex i Finansinspektionens 
föreskrifter går före Dataskyddsförordningen och andra allmänna regler om dataskydd. Behandlingen av 
hälsouppgifter, liksom övriga personuppgifter vi behandlar för dig, kommer alltid att ske i enlighet med 
gällande lagstiftning så som lagen om försäkringsförmedling, annan tillämplig lagstiftning, tillämpliga 
föreskrifter. Artikel 9 punkt 2 i Dataskyddsförordningen anger rättsliga grunder för behandling av tex 
hälsouppgifter. För försäkringsbolag och försäkringsförmedlare finns stöd för behandlingen av personuppgifter 
när det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (9.2 f) eller när 
behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård (9.2 h) eller 
behandlingen är nödvändig av hänsyn till viktigt allmänt intresse (9.2 g). 9.2 g och h är grunder som bland 
annat brittisk och holländsk lagstiftare anser vara tillämpliga för försäkringsbranschen vid behandling av 
hälsouppgifter. 
 
Förutom själva förmedlingsuppdraget kan vi även komma att använda uppgifter för nyhetsbrev och annan  
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information till dig kring produkter och tjänster, marknadsföring, framtida analys av ditt försäkringsbehov  
 
mm. Meddela oss om du inte vill ha någon marknadsföring.  
 
Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till någon annan än med sådana som ingår avtal med dig genom 
oss, tex försäkringsbolag, dvs sådant som behövs för att fullgöra vårt uppdrag, och då delas  
endast sådant som är absolut nödvändigt för avtalet med annan. Har du några frågor om detta, är du  
välkommen att kontakta bolagets personuppgiftsombud som du kontaktar på  
anders.lewander@maxagon.se. 
 
 
Tillsynsmyndigheter Finansinspektionen Bolagsverket  
 Box 6750  
 113 85 Stockholm 851 81 Sundsvall 
 finansinspektionen@fi.se bolagsverket@bolagsverket.se 
 www.fi.se  www.bolagverket.se 
 tfn 08-787 80 00 Tfn 060-18 40 00 
 
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlare. Hos Finansinspektionen kan du  
kontrollera våra tillstånd och våra anställdas registrering som försäkringsförmedlare. Bolagsverket  
är regleringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Hos Bolagsverket kan du även kontrollera våra  
registreringar. 
 
Göteborg, april 2020. 
Styrelsen, Maxagon Kapital AB 
Org. nr 559086-9144 

mailto:anders.lewander@maxagon.se
mailto:finansinspektionen@fi.se
mailto:bolagsverket@bolagsverket.se
http://www.fi.se/
http://www.bolagverket.se/

	Intressekonflikt
	Ersättningar och incitament

