Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 denna.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Nordnet Indeksfond Norge
ISIN: SE0005993110
Fonden förvaltas av Nordnet Fonder AB, org. nr. 556541-9057, ett dotterbolag till Nordnet Bank AB.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är en indexfond med inriktning på den norska
aktiemarknaden. Fondens målsättning är att efterbilda
sammansättningen hos aktieindexet OBX Index.
Fonden placerar huvudsakligen i aktier och andra
överlåtbara aktierelaterade värdepapper.

Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex.
Transaktioner görs vid behov för att anpassa fondens
innehav till jämförelseindex. Detta innebär att förändringar
i portföljinnehaven huvudsakligen sker när index
förändras.
Fonden lämnar ingen utdelning.

Fonden får använda sig av derivatinstrument som ett led i
placeringsinriktningen.
Fonden ska placera i sådana instrument som ingår i OBX
Index. Fonden kan också investera i sådana instrument
som nära följer OBX eller del av detta index.

Köp och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla
bankdagar via Nordnet Bank AB, via depå hos andra
bolag inom Nordnetkoncernen eller via insättning från
fond förvaltat av bolag inom Nordnetkoncernen.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
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Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan
risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Fonden tillhör riskkategori 6, vilket betyder hög risk för
både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1
innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden
flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på
att indikatorn bygger på historiska data som inte är en
garanti för framtida risk/avkastning.
Materiella risker som inte återspeglas i indikatorn:

exempelvis utifall att fonden tagit emot säkerheter för
derivatinnehav eller för utlåning av värdepapper.
Operativ risk: Risken för förlust på grund av icke
ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel,
felaktiga system eller externa händelser.
Informationsrisk: Risken för att fonden har större risk än
vad som indikeras av fem års historisk statistik för risk- och
avkastningsprofilen (SRRI).
Hävstång: Fonden kan använda derivat som ett led i sin
placeringsinriktning i syfte att skapa hävstång / för att öka
avkastning. En ökad hävstång kan, allt annat lika, öka
fondens exponering mot motpartsrisk, likviditetsrisk och
andra riskfaktorer, som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår
i riskindikatorn.

Motpartsrisk: Risken kopplad till att en motpart ställer in
betalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter,
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Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift:
Uttagsavgift:

Insättnings-/uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om
gällande avgift kan du få från din återförsäljare. Fonden
har ingen årlig avgift.

Ingen
Ingen

Mer information om fondens avgifter framgår av fondens
fullständiga informationsbroschyr som kostnadsfritt kan
hämtas på vår hemsida.

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift:

Ingen

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift:

Ingen
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Värdet för samtliga år är beräknat i norska kronor.
Observera att fondens historiska avkastning inte är
någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan

både öka och minska i värde och det är inte säkert att
du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden
startade år 2014.

Praktisk information
Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna,
årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på
svenska och tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.
Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på
Nordnets hemsidor.
Hemsida: www.nordnetab.com/funds
E-mailadress: nordnetfonder@nordnet.se
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (publ)

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Information om fondbolagets ersättningspolicy är
tillgänglig på vår hemsida. En papperskopia kan erhållas
kostnadsfritt på begäran.
Nordnet Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per 2022-10-01.
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