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

Nordnet Forsigtig DKK
ISIN: SE0017832017
Fonden administreres af Nordnet Fonder AB, org.nr. 556541-9057, et datterselskab af Nordnet Bank AB.

Mål og investeringspolitik
Nordnet Forsigtig DKK er en ”Fund-of-Funds” løsning
med eksponering mod de globale aktie-, rente- og
kreditmarkeder. Fonden har som mål at opnå en
langsigtet værditilvækst gennem en god risikospredning
i sine investeringer.
Fonden tilstræber at have en eksponering mod
aktiemarkedet på 30 procent. Fondens eksponering imod
aktier skal som minimum udgøre 15 procent af fondens
værdi, og fondens eksponering imod obligationer og
kreditobligationer skal altid være mindst 55 procent af
fondens værdi. Mindst 80 procent af aktiverne skal være
investeret i andre fonde.
Fonden følger bæredygtighedsprincipper i sine
placeringer. Yderligere information om fondens
investeringspolitik for bæredygtighed og information om
fondens løbende arbejde med bæredygtighed kan findes i
fondens prospekt.

Køb og salg af fonden kan normalt ske på alle svenske
bankdage. Undtagelser er bankdage, hvor en fuld
værdiansættelse af fondens formue ikke kan beregnes.
Fondens benchmark er et indeks bestående af
•
•
•
•
•

49% Bloomberg Series-E Denmark Govt 1-3 Yr
Bond Index
24% MSCI World ESG Leaders NR
21% Bloomberg Agg Global Credit (Hedged)
3% MSCI EM ESG Leaders NR
3% OMX Copenhagen 25 ESG Responsible GI

Fondens benchmark repræsenterer fondens langsigtede
strategiske investeringsfokus før fradrag for gebyrer.
Fondens allokering kan over tid afvige fra benchmark.
Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for
investorer med en investeringshorisont under to år.

Fonden er akkumulerende og udbytter geninvesteres.
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Om indikakoren: Risiko- og afkastindikatoren viser
sammenhængen mellem risiko og muligt afkast ved
investering i fonden. Da fonden har eksisteret i mindre end
fem år, er indikatoren baseret på historik for relevante
sammenlignelige fonde.
Fondens placering: Fonden er placeret i risikokategori 4,
hvilket betyder middelhøj risiko for både op- og nedgang i
fondens værdi. Kategori 1 indebærer ikke, at fonden er
risikofri. Skalaen med de 7 risikokategorier er kompleks.
For eksempel er risikokategori 2 ikke udtryk for dobbelt så
høj risiko set i forhold til risikokategori 1. Fonden kan over

tid flytte både til højre og venstre på skalaen. Dette
skyldes, at indikatoren er baseret på historiske data, som
ikke er en garanti for det fremtidige afkast- eller
risikoniveau.
Fonden er normalt i et vist omfangt eksponeret mod
aktiemarkeder, der generelt kendetegnes ved høj risiko,
men også med mulighed for høje afkast.
Materielle risici som ikke afspejles i indikatoren:
Valutarisiko: Fonden kan indeholde både værdipapirer og
kontanter i forskellige valuta. Derfor kan fondens værdi
påvirkes både positivt og negativt af uventede ændringer i
valutakurser.
Kreditrisiko: Obligationer og pengemarkedsinstrumenter
udstedt af såvel offentlige institutioner som private
virksomheder kan miste deres værdi, såfremt udstederen
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kommer i økonomiske problemer og misligholder sine
forpligtelser. Dette kan forårsage tab for fonden.
Likviditetsrisiko: Under vanskelige markedsforhold kan
fonden være forhindret i at sælge værdipapirer eller finde
det nødvendigt at sælge værdipapirer under
markedsværdi.

Ovennævnte risikofaktorer er ikke udtømmende. Andre
faktorer kan påvirke prissætningen af fondens
underliggende værdipapirer og dermed også fondens
værdi.

Omkostninger
Engangsomkostninger før eller efter investering
Indtrædelsesomkostninger ngsavgifter
som tas ut före
Indtrædelseomkostninger
Ingen
eller
efter
du
investerar
Udtrædelsesomkostninger
Ingen

De omkostninger, du betaler, dækker fondens udgifter til
forvaltning, administration, markedsføring og andre
omkostninger, inklusiv underliggende fondes årlige
omkostninger. Årlige omkostninger omfatter ikke variable
omkostninger for handel med værdipapirer (kurtage).

Ovenstående er de beløb, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres, og før investeringsprovenuet udbetales..

Omkostningerne er et estimat, da fonden blev etableret i
2022. Omkostningerne påvirker fondens potentielle afkast
og kan variere fra år til år.

Omkostninger afholdt af fonden i løbet af et år.
Årlige omkostninger:

0,50 %

Omkostninger afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar:

Ingen

Yderligere information om fondens omkostninger såsom
gældende omkostninger kan fås hos din udbyder eller
findes i fondens prospekt, som er tilgængelig på
Nordnets hjemmeside.

Tidligere resultat
Eftersom fonden er nystartet, findes der ikke en
historik over afkast.
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Fondens afkast er beregnet efter fradrag af de årlige
omkostninger. Værdien er opgjort i DKK og med
eventuelle udbytter reinvesteret i fonden. Fondens
allokering kan over tid afvige fra benchmark.
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Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Fonden blev lanceret i 2022.

Praktisk information
Yderligere information om fonden kan findes i prospekt,
halvårsregnskabet eller i årsrapporten. Disse findes på
svensk, og de kan rekvireres på vores hjemmeside.

Den skattelovgivning, der gælder i fondens hjemland, kan
have indvirkning på din personlige skattemæssige
situation.

Fondens indre værdi beregnes dagligt og bliver
offentliggjort på www.nordnet.dk

Information om fondsselskabets honorarpolitik er
tilgængelig på vores hjemmeside. En fysisk kopi kan
omkostningsfrit rekvireres.

Hjemmeside: www.nordnetab.com/nordnetfonder
Mailadresse: nordnetfonder@nordnet.se
Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken (publ).

Nordnet Fonder AB kan kun drages til ansvar for
oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende,
unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante
dele i fondens prospekt.

Autorisation: Denne fond er autoriseret i Sverige, og tilsynet med fonden udøves af det svenske finanstilsyn
(Finansinspektionen).
Publicering: Disse grundlæggende fakta for investorer gælder pr. 2022-05-02.
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