Vad är ett Aktielån?
Ett aktielån innebär att aktieägaren, mot en premie, lånar ut sina aktier till banken som
i sin tur lånar ut aktierna till en låntagare. Den som lånar ut sina aktier behåller alla rättigheter som aktieägare, förutom rösträtten, och kan när som helst begära att få tillbaka
Aktielån innebär att aktieägaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare. För
detta får låntagaren betala en premie till banken som i sin tur betalar en premie till långivaren. Låntagaren
förbinder sig att återlämna aktier av samma slag och antal. Banken är motpart för både långivare och låntagare och svarar för skyldigheter och krav hos respektive part.
Den som lånar ut sina aktier behåller hela tiden sina rättigheter som aktieägare, som utdelning, inlösenrätt
och emissionsrätt, dock inte rösträtt. Långivaren kan när som helst begära att få tillbaka aktierna. Storleken
på premien bestäms av tillgång och efterfrågan, men också av hur lång tid aktierna är utlånade och på det
underliggande värdet.
Den som lånar aktier kan tjäna pengar i en marknad med fallande kurser genom att låna och sälja aktier och
sedan köpa tillbaka aktierna till en lägre kurs, vilket ger en vinst.
Hur handlar man med aktielån?
Aktielån hanteras via bankens bankkontor och aktiebord.
Vad påverkar avkastningen?
Själva aktielånet ger avkastning till långivaren i form av premie. För låntagaren beror avkastningen på de
underliggande aktiernas utveckling och vad han eller hon gör med dem, samt vilka volymer det handlar om.
Fördelar med aktielån
• Den som lånar ut aktier får en premie som extra avkastning och utan marknadsrisk.
• Den som tror på en vikande börs kan göra vinster utan att äga aktier.
• Banken svarar för skyldigheter och krav hos respektive part.
Nackdelar med aktielån
• En affär som kräver stora volymer.
• Risken för den som säljer lånade aktier att börskurserna trots allt går upp.
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