Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling, Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.
Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet
med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel
investering.

Nordnet Indeksfond Danmark A
ISIN: SE0005993078

Denne fond forvaltes af E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder), organisationsnummer 556050-3020. Öhman Fonder er en del
af Öhmangruppen.

Mål og investeringspolitik
Fonden er en aktieindeksfond med fokus på det danske
marked, og fondens målsætning er at efterligne
sammensætningen i aktieindekset OMX Copenhagen 25 GI
Index og dermed også afspejle det afkast, som indekset
genererer.
Fonden investerer hovedsageligt i aktier og andre
omsættelige, aktierelaterede værdipapirer.
Fonden må anvende derivatinstrumenter som et led i
investeringspolitikken.
Fonden har som strategi at følge sit sammenligningsindeks.
Transaktioner udføres, når der er behov for at tilpasse
fondens beholdning til sammenligningsindekset. Dette
betyder, at forandringer i porteføljebeholdningen primært
sker, når indeks ændres.

Fonden udbetaler ikke udbytte.
Køb og salg af fondsandele kan normalt ske på alle
bankdage via Nordnet.
Fondens andelsklasser har forskellige gebyrer. Andelsklasse A
kan købes via en depot hos Nordnet, og andelsklasse B kan
købes via en depot i Nordnet i Norge, hvor
depositarindehaveren opkræver et særligt gebyr.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for
investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden
for fem år.
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Risiko- og afkastindikatoren viser forholdet mellem risiko og
muligt afkast ved investering i fonden.
Fonden tilhører risikokategori 6, hvilket betyder høj risiko for
både op- og nedgang i andelsværdien. Kategori 1 betyder
ikke, at fonden er risikofri. Fonden kan med tiden flytte både
til højre og venstre på skalaen. Det skyldes, at indikatoren
bygger på historiske data, som ikke er en garanti for fremtidig
risiko/afkast.
Da fonden er nystartet, er beregningerne udført i henhold til
CESR’s anbefalinger ved hjælp af historiske markedsdata og
en tænkt investeringsallokering i henhold til fondens
investeringsmodel. I takt med at fondens reelle månedlige
afkast bliver kendt, erstatter disse de historiske tal.

Indikatoren afspejler de vigtigste risici i fonden, som beskrives
i fondens informationsbrochure. Dog beskriver indikatoren
ikke altid følgende:
Modpartsrisiko – Risikoen knyttet til, at en modpart
suspenderer betalingerne eller i øvrigt ikke opfylder sine
forpligtelser, eksempelvis i tilfælde af, at fonden har stillet
sikkerhed for deriviatbeholdning eller for udlån af
værdipapirer.
Operationel risiko – Risiko for tab på grund af
uhensigtsmæssige eller mislykkede processer, menneskelige
fejl, fejlbehæftede systemer eller udefrakommende
begivenheder.
Informationsrisiko – Risikoen for, at fonden har større risiko end
det, der blev indikeret af fem års historisk statistik for den
syntetiske risiko- og afkastindikator (SRRI).
Gearing – Fonden kan anvende derivater som et led i sin
investeringspolitik med det formål at skabe en gearing/for at
øge afkast. Alt andet lige kan en øget gearing fondens
eksponering over for modpartsrisici, likviditetsrisici og andre
risikofaktorer, som ikke nødvendigvis i sin helhed indgår i
risikoindikatoren.

*NASDAQ®, OMX®, NASDAQ OMX®, OMX Copenhagen 20 Cap Index, Index are registered trademarks and
certain trade names of the NASDAQ OMX Group, Inc. (which with its affiliates is referred to as the
“Corporations”) and are licensed for use by E. Öhman J:or fonder AB. The Produc(s) have not been passed on
by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold or promoted by
the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE
PRODUCT.
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Omkostninger
Engangsomkostninger før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

Ingen

Udtrædelsesgebyr

Ingen

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år
Løbende gebyrer

0,20 %

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

Ingen

Indtrædelses-/udtrædelsesgebyr er beregnet med maksimalt gebyr.
Det årlige gebyr er baseret på det seneste års udgifter, kalenderåret 2020. Gebyret kan variere fra år til år.
Yderligere information om fonden fremgår af fondens fuldstændige informationsbrochure, som gratis kan rekvireres via Nordnet
eller hentes på hjemmesiden.

Tidligere resultater
Værdien for samtlige år er beregnet i danske kroner. Vær
opmærksom på, at fondens historiske afkast ikke er nogen
garanti for fremtidige afkast. Fondsandele kan både øge
og mindske i værdi, og det er ikke sikkert, at du får hele den
investerede kapital tilbage. Fonden startede i år 2014.
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Nordnet Indeksfond Danmark A
OMX Copenhagen 25 GI Index begynder i
2017-12-18, tidligere OMX Copenhagen 20 Cap
Index

Praktiske oplysninger
Yderligere oplysninger om fonden fremgår af
informationsbrochuren, fondsbestemmelserne samt års- og
halvårsrapporterne. Disse kan downloades gratis fra
hjemmesiden eller rekvireres gratis fra kundeservice.
Oplysninger om fondens selskabets vederlagspolitik er at
www.ohman.se. Kan også fås en papirkopi af oplysninger på
anmodning gratis.
Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med
sæde i Stockholm.
Hjemmeside: www.ohman.se/fonder

Telefonnummer til kundeservice: +46 8 407 59 20 (hverdage
mellem kl. 09.00-17.00)
Andelsværdien beregnes normalt hver bankdag og
offentliggøres på hjemmesiden.
Skat: Den skattelovgivning, som anvendes i fondens
hjemland, kan have indflydelse på din personlige
skattesituation.
Öhman Fonder kan kun drages til ansvar for oplysningerne i
dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke
i overensstemmelse med de relevante dele af prospektet.

Denne afdeling er godkendt i Sverige og er under tilsyn af Finansinspektionen. Öhman Fonderer godkendt i Sverige og er under
tilsyn af Finansinspektionen.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 2021-02-11.
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