


 











 

 
 





 

 
 





DNB Markets Aksjehandel 
www.dnb.no/aksje 

DNB Markets er Norges ledende verdipapirforetak. Vi tilbyr både institusjonelle kunder og norske 

privatinvestorer et erfarent megler- og analysemiljø, med markedets beste elektroniske løsninger og bred 

tilgang til både aksje- og derivatmarkedet. 

DNBs løsning for aksjehandel på internett blir i utgangspunktet anbefalt alle kunder for å sikre 

tilgjengelighet, informasjon og god oversikt over investeringene. Tjenesten er tilgjengelig i både nett- og 

mobilbanken. Samtidig er vårt mål å kunne skreddersy tilbud etter den enkelte kundes behov. Les mer på 

nettsiden www.dnb.no/aksje  

http://www.dnb.no/aksje
http://www.dnb.no/aksje


Pareto Securities – Aksjehandel på nett 
Styrer du dine investeringer selv, og ønsker de beste verktøy? På www.paretosec.no finner du en komplett 
løsning for deg som vil handle aksjer på internett, og du velger selv hvor avansert handelsplattform du vil 
bruke. Vårt system er velegnet både for langsiktige investorer og profesjonelle daytradere. Hos Pareto 
Securities får du: 

• Handel med lav kurtasje i 80% av verdens kapitalmarked
Du kan handle aksjer notert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Canada, Storbritannia,
Tyskland, Frankrike, Spania, Nederland, Belgia og Sveits.

• Handelstjenester som passer ditt behov
Handle via web, mobiltelefon, nettbrett eller via topproduktet Online Trader.

• Analyser, nyheter og Pareto TV
Kunnskapssenter og Traders Corner

• Avansert aksjehandel
Smart order router, click-trading, shorthandel, aksjekreditt og intradagskreditt

Se vårt fulle tjenestespekter på www.paretosec.no  



Vi vet at du har jobbet hardt for pengene dine, og nå er det på tide å la pengene jobbe 
hardt for deg. Vi i ODIN vil at du skal kunne fokusere på det du er best på, og la oss 
gjøre det samme.

At kundene er forskjellige gjør at vi må ha investeringsløsninger og rådgivning som passer 
hver enkelt. Å tilpasse oss situasjonen og ha en fleksibel holdning er viktig for oss. Likevel 
holder vi fast ved vår filosofi og det som er kjernen i ODIN. 

Vi investerer i selskaper med dyktig ledelse, lønnsom vekst og sterk markedsposisjon 
når markedet tilbyr slike selskaper til en attraktiv pris. 

Mellom 25 og 35 selskaper i hver portefølje gir konsentrerte fond som øker avkastningen 
og reduserer risikoen, fordi vi kan være tett på hvert selskap vi eier.

God langsiktig avkastning oppnås gjennom 
god forretningsmessig forståelse og 
evne til å forstå risiko. Begge sider er like 
viktig og vi bruker like mye tid på risiko 
som avkastning. Forstår vi ikke den risikoen 
vi tar, blir det heller ikke god avkastning.

Våre fond
ODINs fondsutvalg består av både aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond. 
Vårt fondsunivers strekker seg fra det norske og nordiske markedet, helt til det 
europeiske og globale.

KOMBINASJONSFOND:
ODIN Aksje
ODIN Konservativ
ODIN Flex
ODIN Horisont
ODIN Rente

ODIN - en moderne kapitalforvalter

     Vi vet at kunder som oppnår god 
avkastning blir værende hos oss lenge. 

Det er et lønnsomt partnerskap.

   - Adm.direktør Rune Selmar

<<

AKSJEFOND:
ODIN Norden
ODIN Finland
ODIN Norge
ODIN Sverige
ODIN Europa
ODIN Global
ODIN Emerging Markets
ODIN Energi
ODIN Eiendom

RENTEFOND:
ODIN Kreditt
ODIN Pengemarked
ODIN Kort Obligasjon
ODIN Obligasjon
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