
 

MØNS BANK-AKTIEN 

 
Fakta om Møns Bank-aktien 
 

Fondskode:  DK0060133841 

Aktiekapital:  40.000.000 kr. 

Antal aktier:    2.000.000 stk. 

Styk størrelse:              20 kr. 

 

Møns Bank har en robust forretningsmodel med en høj kernekapital og stor solvensmæssig 

overdækning. Banken har en stærk likviditet med en rigtig god balance mellem de samlede ind- 

og udlån. Læs mere på www.moensbank.dk  (Om Banken, Investor Relations). 

 

Historisk kursudvikling for aktien – for de senest 5 år:  
 

 
Bemærk kursfald i april 2018 som følge af aktieemission. 

 

Kursudviklingen er baseret på aktiemarkedet generelt og specielt for banksektoren. Kurserne  

er historiske og derfor ikke garanti for fremtiden. Den aktuelle kurs på aktien kan ses på: 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3251 

 

Risikomærkning 

Finanstilsynet har regler om såkaldt ”risikomærkning” af investeringsprodukter, hvor værdi-

papirerne er inddelt i grøn, gul og rød mærkningskategori. Læs mere på www.moensbank.dk. 

Møns Bank er som andre bankaktier i ”gul kategori”, hvilket betyder at ”der er risiko for at det 

investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue”. 

Vær opmærksom på at risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det 

investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer. 

 

Køb og salg af aktier 

Handel med Møns Bank-aktien sker gennem din Netbank. Du kan købe til eller sælge fra depoter, 

som du har i forvejen. Har du ikke et depot, kan du kontakte din sædvanlige rådgiver og få 

oprettet et. Se evt. vejledning for handel med værdipapirer herunder. 

http://www.moensbank.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan køber du  

aktier i Møns Bank 
 

Investering i Møns Bank-aktier kræver, at du har et depot. Har du ikke et depot, skal du 

først kontakte din sædvanlige rådgiver og få oprettet et.  

 

 

1. Gå i Netbank, vælg Investering og tryk Køb. 

 

2. Skriv Møns Bank og tryk Søg – og vælg derefter depot: 

 

 
 
3. Herefter vælger du ordretype (markedsordre) og udfylder antal stk. eller beløb, du vil købe for 

    (handelsdato kan du blot lade stå blank): 

 

 
 

4. Til sidst godkender du overslaget – hvis alt er, som det skal være – og gennemfører handlen. 


