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 One Varovainen EUR
ISIN: SE0017832447
Fonden förvaltas av Nordnet Fonder AB, org.nr. 556541-9057, ett dotterbolag till Nordnet Bank AB.

Mål och placeringsinriktning
Nordnet One Varovainen EUR är en fondandelsfond,
med exponering mot den globala aktie-, ränte- och
kreditmarknaden. Fonden har som mål att uppnå en
långsiktig värdetillväxt genom en god riskspridning i
placeringarna.

Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index
bestående av
•

Riktvärdet för placeringar mot aktiemarknaden är 30
procent. Fondens exponering mot aktiemarknaden ska
vid varje tillfälle utgöra minst 15 procent av fondens
värde och fondens exponering mot ränte- och
kreditmarknaden ska vid varje tillfälle utgöra minst 55
procent av fondens värde. Minst 80 procent av
tillgångarna ska vara placerade i andra fonder.
Fonden följer hållbarhetskriterier i sina placeringar.
Ytterligare information om fondbolagets policy för hållbara
investeringar och fondens fördjupade hållbarhetsarbete
finns i fondens informationsbroschyr.
Fonden återinvesterar eventuella utdelningar.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla
svenska bankdagar. Undantag är bankdagar då en fullgod
värdering av fondens tillgångar inte kan genomföras.
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31,5% Bloomberg Euro Series-E Gov <1 yr Bond
Index
21% Bloomberg Agg Global Credit (Hedged)
21% MSCI World ESG Leaders NR
17,5% Bloomberg EU Govt All Bonds Total
Return
3% MSCI EM ESG Leaders NR
1,5% OMX Stockholm Benchmark ESG
Responsible GI
1,5% OMX Helsinki 25 ESG Responsible GI
1,5% OMX Copenhagen 25 ESG Responsible GI
1,5% Oslo Stock Exchange OBX

Fondens jämförelseindex representerar fondens
långsiktiga strategiska placeringsinriktning före avdrag för
avgifter. Fondens allokering kan över tid avvika från
jämförelseindex.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom två år.
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Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn utgör inte ett
mått på eventuell risk för kapitalförlust, utan visar
sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en
investering i fonden. Då fonden funnits kortare tid än fem
år baseras indikatorn på historik för relevanta
jämförelseobjekt.
Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 4, vilket
betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så

innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med
kategori 1. Fonden kan med tiden ändra riskklass och flytta
både till höger och till vänster på skalan. Detta beror på att
indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti
för framtida risk/avkastning.
Fonden är normalt till viss del exponerad mot
aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk,
men också av möjlighet till hög avkastning.
Materiella risker som inte återspeglas i indikatorn:
Valutarisk: Risken att valutakursförändringar påverkar
fondens nettoförmögenhet uttryckt i fondens basvaluta,
om fonden har värdepappersinnehav i annan valuta.
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Kreditrisk: Risken att den faktiska eller upplevda
kreditvärdigheten hos emittenter av räntebärande
värdepapper, även de med hög kreditvärdighet, försämras
vilket kan medföra att värdet av räntebärande
värdepappersinnehav kan falla.

Likviditetsrisk: Risken att värdepappersinnehav inte kan
omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion
eller till stora kostnader.
Ovan nämnda riskfaktorer är inte uttömmande. Andra
faktorer kan påverka prissättningen av fondens
underliggande värdepapper och därmed fondens värde.

Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift:
Uttagsavgift:

Ingen
Ingen

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:

De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning,
administration, marknadsföring och andra kostnader,
inklusive underliggande fonders årliga avgifter, för fonden.
Årlig avgift omfattar inte rörliga kostnader för handel med
värdepapper (courtage). Avgiften är en skattning då
fonden startade under 2022. Avgiften minskar fondens
potentiella avkastning och kan variera något från år till år.
Mer information om fondens avgifter, såsom gällande
avgifter, kan du få från din återförsäljare eller hitta i
fondens informationsbroschyr, som finns på vår hemsida.

0,49 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift:

Ingen

Tidigare resultat
Eftersom fonden är nystartad finns inte
tillräckligt med uppgifter för att ange tidigare
resultat.
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Fondens resultat är beräknat efter avdrag för
årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i
EUR och med eventuella utdelningar
återinvesterade i fonden. Fondens allokering
kan över tid avvika från jämförelseindex.
Den historiska avkastningen är ingen garanti för
framtida avkastning. Fonden startade 2022.

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
www.nordnet.fi
Hemsida: www.nordnetab.com/nordnetfonder
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 2022-09-01.
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