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Hva er Aksjesparekonto (ASK)?

 Skattegunstig ordning for personlige skatteytere

 Ordningen gjelder både enkeltaksjer og aksjefond registrert i EØS

 Amerikanske aksjer, rentefond, obligasjoner og tilsvarende investeringer 

holdes foreløpig utenfor

 Ingen skatt på uttak før det overstiger opprinnelig innskudd

 Skjermingsfradraget vil gjelde for hele det innskutte beløpet

 For 2017 vil en overgangsregel være gjeldende
 Du kan flytte investeringer over til kontoen uten å realisere skatt på gevinst

 Investor vil kunne føre fradrag for tap

 Utbytte beskattes som tidligere

 Høringsfrist 12. mai 2017

 Forventet oppstart ?



Eksempel på portefølje utenfor Aksjesparekonto

Aksjesparekonto

Alt samles under en paraply

Kjøp og salg i kontoen gjøres uten 
gevinstbeskatning

Lave kostnader

Overgangsregelen 

Aksjesparekonto på 1-2 -3



Hva tenker Nordea om løsningen
 Aksjesparekonto er det første skattegunstige investeringsproduktet som blir lansert siden 80 tallet

 Aksjeplasseringer bør fremover plasseres innenfor en ASK - konto for å oppnå skattefordeler

 Nordea ønsker å ha en konkurransedyktig løsning, dette betyr at vi må ha

 en enkel løsning som er lett å forstå 

 ha et bredt utvalg av enkeltaksjer og aksjefond

 En plattform som tilbyr mange forskjellige forvaltere også mange eksterne

 God kunderapportering

Vi jobber nå for fullt med å lansere ASK for våre kunder og forventer at denne blir tilgjengelig i september



Eksempel innenfor og utenfor ASK

Investering 
År 1

3.000.000 2.648.280

- skatt
2.404.800

3.000.0002.000.000

2.000.000

MNOK 
1.000.000

3.675.0003.450.000

2.765.520

2.450.000

- skatt 
1.765.520

Netto etter skatt
NOK2.581.320 

Netto etter skatt
MNOK 2.386.166 

Skattebesparelse
NOK 195.154 

Utenfor ASK

Innenfor ASK

Flytting 
År 10År 5År 3

Salg av hele porteføljenSalg og uttak av  
1.000.000

Fondsbytte

Ingen
skatt

Ingen
skatt

Ingen
skatt



Når vil ASK være klar?

Forslag til 
Statsbudsjett 2017

Okt 2016 Des 2016

Statsbudsjett 2017 
vedtatt

Mars 2017

Høringsnotat på ASK 
lagt frem

Mai 2017

Frist for innspill til 
Høringsnotat

Forskrifter 
vedtatt

Produkt klart til 
lansering

?

?



Du kan lese mer om aksjesparekonto og 
melde din interesse på 

nordea.no/aksjesparekonto



Anbefalinger fra Nordea Asset Management

To anbefalte selskaper



• Overlegen datakvalitet: Å plassere sensorene direkte på havbunnen, 
heller enn å taue streamere bak et skip. Kjent konsept – overlegen 
kvalitet på data, men historisk ekstremt høy kostnad. Brukes derfor i dag 
primært til gjentagende overvåking av produserende felt (4D-seismikk).

• Egen teknologi: Magseis har utviklet alt eget utstyr og har i dag et 
operasjonelt skip på lang kontrakt mot Saudi Aramco.

• Selskapet tjener penger (EPS) i dagens svake marked

• Inntjeningen skal kraftig opp: Selskapet har også hentet egenkapital 
til, og bygger nå crew nr 2 og 3. Dette vil gi vekst i topplinjen samtidig 
som marginene øker (nye skip mer effektive, og flere skip å dele 
adm.kostnader på.) Samtidig faller kostnadene til kunden.

• Kapitalstrukturen er defensiv: USD M.Cap 106 mill, Cash 54 mill & 
gjeld 35 mill. Rom for å gire opp på sikt.

• Prisingen er lav: 2018 & 2019 PE = 11 & 5,8 EV/EBITDA = 1,6 & 1,2 
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VERDENS LEDENDE AKTØR INNEN HAVBUNNS-SEISMIKK
Magseis ASA

Konvensjonell seismikk

Havbunnsseismikk



• Saferoad er en ledende leverandør av trafikksikring- og 
infrastrukturløsninger i Nord-, Sentral- og Øst- Europa. Saferoad
utvikler, produserer og leverer produkter og løsninger til de som 
eier, bygger og vedlikeholder vei, i den mest produktintensive delen 
av verdikjeden i et veiprosjekt. Saferoad har sitt hovedsete i Oslo, 
og har mer enn 2.700 ansatte fordelt på 20 europeiske land.

• Investeringer i infrastruktur er en megatrend og veksten i selskapets
forretningsområder anslås til 5-6% årlig neste 5 år. Selskapet satser
i tilegg på å øke sine markedsandeler.

• Med betydelig bedret balanse etter kapitalinnhenting og
børsnotering er selskapet godt rustet for fortsatt vekst.

• Verdsetting er lav absolutt og relativt til konkurrenter.

• Nordea betydelig aksjonær (>12%) i forbindelse med børsnotering.
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LAVT PRISET SELSKAP MED GODE VEKSTMULIGHETER



Takk for oppmerksomheten!
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