
  
 
 

Her kan du læse, hvordan du køber aktier i DONG Energy A/S 
 
 
Hvis du vil afgive købsordre på DONG Energy-aktier, kan du i Nordea Investor eller Online 
Investering indtaste ordren med eller uden limitering. Ved limitering fastsætter du en øvre grænse 
for den kurs, du vil betale for en aktie i selskabet. 
 
 
A) Sådan opretter du en købsordre i Nordea Investor 
 

Hvis du ikke vil limitere købskursen Hvis du vil limitere købskursen 

 
1. Indtast DONG Energy* i søgefeltet 
2. Klik på Køb 
3. Du tilbydes nu følgende handelstyper: 

- ”I kommission” 
- ”Kommisionshandel med limit 

4. Vælg ”I kommission” 
5. Afgiv ordren 
6. Godkend ordren 
7. Kontrollér efterfølgende i Ordrestatus, om ordren er 

oprettet som du ønsker 

 
1. Indtast DONG Energy* i søgefeltet 
2. Klik på Køb 
3. Du tilbydes nu følgende handelstyper: 

 - ”I kommission” 
 - ”Kommisionshandel med limit” 

4. Vælg ”Kommission med limit” 
5. Indtast din limiteringskurs 
6. Afgiv ordren 
7. Godkend ordren 
8. Kontrollér efterfølgende i Ordrestatus, om ordren er 

oprettet som du ønsker 
 

 
  
B) Sådan opretter du en købsordre i Online Investering 
 

Hvis du ikke vil limitere købskursen Hvis du vil limitere købskursen 

 
1. Indtast DONG Energy* i søgefeltet 
2. Klik på Køb 
3. Vælg ”Strakshandel” eller ”Gennemsnitshandel” 
4. Indhent tilbud. Banken tager din ordre i kommission. 
5. Afgiv ordren 
6. Godkend ordren 
7. Kontrollér efterfølgende i Ordrestatus, om ordren er 

oprettet som du ønsker 

 
1. Indtast DONG Energy* i søgefeltet 
2. Klik på Køb 
3. Under Handelstype vælger du ”Limiteret handel” 
4. Indtast din limiteringskurs 
5. Indtast din limiteringsdato 9. juni 2016

**)
 

6. Afgiv ordren 
7. Kontrollér efterfølgende i Ordrestatus, om ordren er 

oprettet som du ønsker 
 

** )
 Hvis du opretter ordren med en anden dato, ændrer    

    Nordea  
    datoen til 9. juni 2016. I modsat fald er købsordren   
    ikke gældende. 
 

 
 
Læs om kommissions- og børshandel på de næstfølgende 2 sider. 

*Du skal være opmærksom på, at når du søger på DONG Energy kommer deres fire udstedte 

virksomhedsobligationer ligeledes frem. Vælg derfor det søgeresultat som hedder DONG Energy 

A/S (DK0060094928) 

 



  
 
 

Generelt om kommissionshandel 
 

Har du ikke mulighed for at handle en obligation, aktie eller investeringsforeningsandel på Nasdaq 

Copenhagen som strakshandel eller gennemsnitshandel, og ønsker du ikke at handle den som 

børshandel, kan ordren handles som en kommissionshandel. 

 

Når Nordea tager en ordre i kommission, er det banken som beslutter, om den bedst handles som 

en børshandel, en strakshandel, en gennemsnitshandel eller en handel via en værdipapirhandler. 

 

Hvis en ordre, som tages i kommission, handles via en udenlandsk værdipapirhandler, kan denne 

vælge at handle ordren på den aktuelle udenlandske børs. 

 

Når en ordre tages i kommission, og handlen gennemføres som en børshandel, kan der 

forekomme selvindtræde. Det betyder, at Nordea bliver din handelsmodpart. 

 

En ordre, som tages i kommission, kan blive delafregnet. Delafregning forekommer, hvis markedet 

ikke giver mulighed for at afregne den fulde ordre på én gang. 

 

Når en ordre, der er taget i kommission, afregnes som en strakshandel, afspejler kursen gældende 

markedsvilkår og overholder reglerne for det pågældende handelssted. 

 

En kommissionshandel er ikke en konkret ordretype, når der handles en obligation, aktie eller 

investeringsforeningsandel, der er noteret på Nasdaq Copenhagen. Men på en udenlandsk børs 

kan kommissionshandel være en konkret ordretype. 

 

Ordrer, der gælder udenlandske aktier, som ikke handles som en børshandel, handles altid i 

kommission med mulighed for limitering. 

 

Generelle fordele og ulemper ved kommissionshandel: 

 Din ordre placeres på den markedsplads, hvor Nordea venter at få den bedste 

ordreudførelse 

 Hvis ordren videregives til en værdipapirhandler, vil denne være valgt ud fra sin evne til at 

opnå den bedst mulige ordreudførelse 

 Det kræver ikke stor indsigt i værdipapirmarkedet 

 Der er ingen kurstillæg/-fradrag 

 Du har risiko for delafregning Handelskursen kendes ikke med det samme 

 

 

 

 

 



  
 
 

Generelt om børshandel 

Når du vælger børshandel, lægges din ordre (med limitering) direkte ud på børsen. Her bliver den 

afregnet, helt eller delvis, når der handles på limiteringskursen, og når eventuelt foranstående 

ordrer med samme limitering er handlet. Ved børshandel skal handlen limiteres, dvs. at du skal 

angive en kurs og en periode, hvori kursen skal gælde. 

 

Når en ordre gennemføres som en børshandel, kan der forekomme såkaldt selvindtræde. Det 

betyder, at Nordea bliver din handelsmodpart. 

 

En børshandel kan gennemføres på en dansk eller udenlandsk fondsbørs, en dansk autoriseret 

markedsplads (reguleret marked) eller på en anden handelsplads, hvor det er muligt (multilateral 

handelsfacilitet). 

 

På fondsbørserne i København, Stockholm og Helsinki er handelspost-størrelsen altid lig med én 

aktie eller ét investeringsforeningsbevis, når du handler limiteret. Det betyder, at du som investor 

kan risikere kun at få handlet ganske få aktier af den samlede mængde - faktisk helt ned til blot 1 

stk. Når du handler mindre likvide papirer, kan du altså komme til at stå i en situation, hvor du må 

forsøge at få dine papirer handlet af flere omgange. 

 

Generelle fordele og ulemper ved børshandel: 

 Din ordre lægges "i markedet" på den ønskede kurs 

 Limitering sker ud fra forventning til kursen 

 Der er ingen kurstillæg/-fradrag 

 Nogle markeder, fx Oslo, har forskellige handelspost-størrelser 

 Du har risiko for store kursbevægelser ved børspauser 

 Du har risiko for delafregning 

 Børhandel kræver indsigt i markedet 

 Der er ingen sikkerhed for, at din handel gennemføres 

 

 

 


