Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du
kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF– Accumulating
(”fonden”)

ISIN:IE00BJQTJ848

En delfond till HANetf ICAV. Förvaltas av HANetf Management Limited.

Mål och placeringsinriktning
Fonden strävar efter att följa kurs- och avkastningsresultatet,
före avgifter och kostnader, för Indxx Advanced Life Sciences &
Smart Healthcare Thematic Index (”indexet”).
Index: Indexet styrs av en publicerad, regelbaserad metod och
är utformat för att mäta resultatet för ett investeringsområde av
globala företag som är verksamma inom sektorerna Advanced
Life Sciences & Smart Healthcare och består av följande
underteman:
Robotik,
nanoteknik,
genomsekvensering,
hälsovårdsspårning,
bioteknik,
bioinformatik, neurovetenskap och medicintekniska produkter
Kvalificering: För att kunna inkluderas i indexet ska företagen:

ha sin primära notering på utvecklade marknader och
tillväxtmarknader enligt definitionen i Indxx i sitt ”lands
klassificering och oundviklighet” samt

uppfylla minimikraven på börsvärde och likviditet.
Indexet omfördelas årligen i slutet av juni.
Replikering: Fonden kommer att använda en investeringsmetod
med ”passiv förvaltning” (eller indexering) och eftersträvar att
använda en replikering eller representativ

provtagningsmetod, vilket innebär att den så långt som det är
möjligt och praktiskt genomförbart kommer att investera i alla
värdepapper som ingår i indexet.
Handel: Andelar i fonden (”andelar”) är noterade på en eller
flera börser. Vanligtvis kan endast auktoriserade deltagare (dvs.
mäklare) köpa andelar från eller sälja andelar tillbaka till fonden.
Andra investerare kan köpa och sälja andelar på börsen varje dag
när den aktuella börsen är öppen.
Utdelningspolicy: Intäkter som uppstår genom fondens
investeringar kommer inte att fördelas med avseende på
andelarna i denna klass. De kommer i stället att ackumuleras och
återinvesteras för fondens andelsägares räkning.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för kortsiktiga
investeringar.
Valuta: Fondens basvaluta är US-dollar.
För fullständiga investeringsmål och policydetaljer, se bilagan
till fondens prospekt (”bilagan”).
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Ovanstående kategorisering är inte garanterad att förbli
oförändrad och kan variera över tid.
Den lägsta kategorin (1) innebär inte en riskfri investering.
Riskindikatorn beräknades med simulerade historiska data och
kanske inte är en tillförlitlig indikation på fondens framtida
riskprofil.
Ovanstående kategorisering (6) beror på arten av fondens
investeringar och risker i samband med dessa investeringar,
inklusive:

Värdet på underliggande värdepapper kan påverkas av dagliga
rörelser på finansmarknaden. Andra inflytelserika faktorer
inkluderar politik, ekonomiska nyheter, företagsvinster och
betydande företagsevenemang.

Det finns ingen garanti för att investeringarnas värde kommer
att öka eller att fondens investeringsmål uppnås.

Investeringsrisk: Investeringsrisken kan vara koncentrerad till
specifika sektorer, länder, valutor eller företag. Detta innebär
att fonden kan vara mer känslig för lokala
ekonomiska, marknadsmässiga, politiska eller regulatoriska
händelser.

Tillväxtmarknadsrisk: Fonden kan investera i företag eller












värdepappersmarknader i tillväxtmarknadsländer som kan
vara mer riskfyllda än investeringar i mer utvecklade länder.
Sektoriell investeringsrisk: företag kan vara föremål för
patentöverväganden, intensiv konkurrens, snabba tekniska
förändringar, branschinnovationer, långa utvecklingscykler
och stora kapitalkrav som löper stor risk att misslyckas,
myndighetsgodkännande, produktföråldring och statlig
reglering.
Valutarisk: Fonden investerar i värdepapper denominerade i
andra valutor än basvalutan. Förändringar i växelkurser kan
påverka fondens resultat negativt.
Risker som inte täcks av indikatorn, men som är väsentligt
relevanta för fonden omfattar:
Risk för spårningsfel: Fondens resultat kanske inte exakt
spårar indexet. Detta kan bero på marknadsvariationer,
förändringar
i
sammansättningen
av
indexet,
transaktionskostnader, kostnader för att göra ändringar i
fondens portfölj och andra fondkostnader.
Likviditet vid sekundärmarknadsrisk: Det är inte säkert att
andelar alltid kan köpas eller säljas på en börs eller att
marknadskursen
kommer
att
återspegla
fondens
substansvärde.
Det kan vara svårt för fonden att köpa eller sälja vissa
investeringar under vissa marknadsförhållanden. Följaktligen
kan det pris som erhålls när fonden köper eller säljer
värdepapper vara lägre än priset under normala
marknadsförhållanden.



Motpartsrisk: Fonden är utsatt för risken att tredje parter
med vilka fonden gör transaktioner kan komma att försättas i
konkurs eller underlåta att betala medel som tillfaller fonden
eller återlämna egendom som tillhör fonden.



En fullständig översikt över alla risker som är kopplade till
denna fond finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i bilagan och
prospektet.

Avgifter
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift
Inlösenavgift
Avgifter som debiteras fonden under året
Årlig avgift

0 %*
0 %*

* Godkända deltagare som handlar direkt med fonden
kommer att betala relaterade transaktionskostnader.
* För investerare som handlar direkt med fonden kan byte
mellan delfonder medföra en maximal bytesavgift på 3
procent.

0,59 %**

Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift

Eftersom fonden är en börshandlad fond kan investerare på
sekundärmarknaden vanligtvis inte handla direkt med HANetf
ICAV. Investerare som köper andelar på börsen gör det till
marknadspriser som återspeglar mäklararvoden och/eller
transaktionsavgifter och bid-ask-spreadar.

Ingen

* Godkända deltagare som handlar direkt med fonden kan betala en
insättningsavgift på upp till 5 procent och en inlösenavgift på upp till 3
procent. Fonden utövar för närvarande inte sin rätt att tillämpa
insättnings- och inlösenavgifter.

** Den årliga avgiften kan variera från år till år. Den omfattar
inte kostnader för portföljtransaktioner, med undantag för
insättnings- och uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller
försäljning av enheter i en annan investeringsfond.
Se avsnitten ”Allmänna avgifter och kostnader” och
”Förvaltningsavgifter och -kostnader” i prospektet samt
”Avgifter och kostnader” och ”Basfakta för handel med
andelar” i bilagan för ytterligare information om avgifter.
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Fondens lanseringsdatum: 4 April 2019
Andelsklassens lanseringsdatum: 4 April 2019
Fondens basvaluta är USD.
Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i USD.
Resultatet beräknas baserat på fondens substansvärde efter att
årliga avgifter har dragits av och inkluderar återinvesterad
bruttointäkt. Tidigare resultat ska inte ses som vägledning för
framtida resultat.

Praktisk information
Investeringsförvaltare: Vident Investment Advisory LLC.
Förvaringsinstitut: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Administratör: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.
Mer information:Kopior av fondens prospektdokumentation och den
senaste
årsredovisningen
kan
erhållas
kostnadsfritt
från
administratören. Prospektet och årsredovisningen har utarbetats för
HANetf-ICAV i stället för separat för fonden. Mer information om
portföljens sammansättning och om indexets beståndsdelar finns på
www.HANetf.com.
Ersättningspolicy: Information om HANetf Management Limiteds
ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och
förmåner beräknas och identiteten hos de personer som ansvarar för
tilldelningen av sådana ersättningar/förmåner, kan nås från följande
webbplats: www.hanetf.com.En papperskopia av policyn tillhandahålls
även utan kostnad på begäran som riktas till HANetf Management
Limited.
Kurssättningsinformation: Andelsklassens substansvärde kommer att
vara tillgängligt under normal kontorstid varje bankdag på
administratörens kontor och publiceras dagligen på www.hanetf.com.

Byte: Byte av andelar mellan delfonder i HANetf ICAV är inte
möjligt för investerare som köper andelar på börsen. Byte kan
vara tillgängligt för auktoriserade deltagare som handlar direkt
med fonden.
Separerat ansvar:Fonden är en delfond till HANetf ICAV, ett
instrument för irländsk, kollektiv kapitalförvaltning av
paraplytyp Enligt irländsk lag är fondens tillgångar och skulder
åtskilda från andra delfonder inom HANetf ICAV och fondens
tillgångar kommer inte att vara tillgängliga för att täcka
skulderna för någon annan fond i HANetf ICAV.
Beskattning:HANetf ICAV lyder under irländska skattelagar och
bestämmelser. Irländsk skattelagstiftning kan påverka en
investerares personliga skattesituation.
Ansvarsfriskrivning:HANetf Management Limited kan endast
hållas ansvarigt om ett påstående i detta faktablad är
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna
av fondens prospekt.

Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.
HANetf Management Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 Februari 2021

