0,20%

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Förvaltningsavgift

OMXC25
Legalt namn: XACT OMXC25 (UCITS ETF) (A1 DKK)
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XACT OMXC25 (UCITS ETF) är den första ETF:en som noteras i Danmark och
handlas i lokal valuta. Med fonden följer du de 25 största och mest omsatta danska
bolagen. Snabbt och smidigt genom en enda transaktion. Till låg kostnad.
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•
•
•

Första danska ETF:en
Likvid exponering mot danska storbolag
Realtidsprissättning
Sekundsnabb handel över börsen
Låg förvaltningsavgift: 0,20%

XACT OMXC25 – En milstolpe i Danmark
XACT OMXC25 (UCITS ETF) är den första börshandlade indexfonden som prissätts och handlas kontinuerligt i realtid på
Nasdaq Copenhagen. Fonden har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 GI så nära som möjligt.
Fonden ger därigenom en kostnadseffektiv exponering mot
den danska marknaden.

Låga avgifter
ETF:er kännetecknas generellt av de låga förvaltningsavgifterna.
XACT OMXC25 har en förvaltningsavgift på 0,20% vilket kan
jämföras med genomsnittet på 1,69%* för investeringsföreningar
i Danmark. Courtage tillkommer vid handel med ETF:en.
*Källa: Fondbolagens förening

Likviditet
Likviditeten i XACT OMXC25 speglar likviditeten i den underliggande korgen av aktier. Xact har avtal med market makers som
under hela handelsdagen kontinuerligt ställer köp- och säljkurs
i ETF:en utifrån prisförändringen i de underliggande aktierna.
Marknadsgaranters närvaro innebär därmed att det hela tiden
finns likviditet och omsättningsmöjlighet i ETF:en även om
antalet avslut i själva ETF:en skulle vara få. Spreaden i XACT
OMXC25 indikeras till cirka 0,20%.

Ingående bolag
Fonden följer OMX Copenhagen 25 GI Index genom att
placera i samma ingående bolag som indexet. Detta är ett
marknadsviktat index bestående av de 25 mest omsatta
aktierna på Nasdaq Copenhagen. Indexets sammansättning
justeras halvårsvis för att spegla de största och mest omsatta
bolagen på den danska börsen.
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10 största innehaven per 2019-01-02
Novo Nordisk A/S

15.3%

Vestas Wind Systems A/S

8.9%

Danske Bank A/S

7.4%

Coloplast A/S

7.2%

DSV A/S

7.2%

Carlsberg A/S

6.4%

Genmab A/S

5.2%

Novozymes A/S

5.1%

AP Møller - Mærsk A/S

5.0%

Ørsted A/S

4.8%

Källa: Nasdaq
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En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På xact.se finner du fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling. Xact reserverar sig för eventuella fel i materialet.

Enkelt är smart

XACT OMXC25 (UCITS ETF)

En ETF (Exchange Traded Fund) är en fond som prissätts och
handlas i realtid på börsen. Det innebär att fonden köps och
säljs precis på samma sätt som en aktie. Beroende på när
under dagen ordern läggs kommer avslut att ske till det pris
som gäller då ordern genomförs.

Förvaltningsavgift: 0,20%

Flexibelt format
ETF:er är den snabbast växande investeringsformen i världen.
De främsta skälen till den starka frammarschen är att de är
enkla att handla, transparenta och har låg kostnad.
De låga förvaltningsavgifterna gör att ETF:er även passar
för ett långsiktigt sparande. Du behöver alltså inte vara aktiv
för att uppskatta ETF:ens fördelar.

Följer de 25 största och mest omsatta bolagen på
Nasdaq Copenhagen
ISIN: SE0011452127
Bloomberg ticker: XACTC25 DC
Exchange ticker: XACTC25
Market maker: Handelsbanken Capital Markets
Fondbolag: Xact Kapitalförvaltning AB

Xact – först och störst i Norden
Xact Kapitalförvaltning AB är ett svenskt fondbolag som är
specialiserat på indexförvaltning. Idag förvaltas cirka
30 000 MSEK i våra 15 ETF:er, vilket gör oss till Nordens
ledande utgivare av ETF:er.
Xact har varit pionjär på den nordiska ETF-marknaden i
många sammanhang. Redan år 2000 lanserade Xact den
första ETF:en och blev därmed först i Norden med att erbjuda
ETF:er. Fondbolaget var även först i världen med att lansera
hävstångs-ETF:er. Återigen bryter Xact mark, denna gång
genom lanseringen av XACT OMXC25 (UCITS ETF), den
första lokala ETF:en i Danmark.

Xact Kapitalförvaltning AB
Blasieholmstorg 12
106 70 Stockholm
Kontakta oss på telefon +46 8 701 40 00. Läs mer om ETF:er på xact.se
Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Nasdaq, Inc. eller dess dotterbolag (”bolagen”). Bolagen lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita,
garantier med avseende på de resultat som användningen av OMX Copenhagen 25 Index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av indexet vid viss tidpunkt. Bolagen skall i intet
fall vara ansvariga för fel i OMX Copenhagen 25 Index och skall inte heller vara skyldiga att meddela eller offentliggöra eventuella fel i indexet.
OMX Copenhagen 25 Index är varumärke tillhörande Nasdaq, Inc. och används enligt licens från Nasdaq, Inc.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På xact.se finner du fullständig informationsbroschyr samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling. Xact reserverar sig för eventuella fel i materialet.

