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Stockholm-Oslo, 15 mars 2011

XACT noterar unik ETF på Oslo Börs
XACT noterar nu världens första ETF helt inriktad på nordiska företag inom oljeutvinning.
XACT Oil Service följer ”Oslo Børs OBX Oil Service Index” (OBOSX), ett index baserat på
utvecklingen på de största bolagen på Oslo Börs med koppling till oljebranschen.
- Med dagens snabbt stigande oljepriser och med allt större andel av oljereserven i svårutvunna
fyndigheter är det här en mycket het sektor, säger Christian Dahl, landschef för XACT i Norge och
tillägger:
- Vi hoppas att den unikt norska XACT Oil Service nu också ska locka även utländska investerare till
den norska marknaden.
Oslo Börs är världens näst största börs för företag med verksamhet inom oljeservice, både räknat i
antal noterade bolag i sektorn och i börsvärde. Sektorn har haft en stark utveckling under de senaste
åren och intresset för bolagen har vuxit sig allt starkare.
I oktober 2010 lanserade Oslo Börs ”Oslo Børs OBX Oil Service Index” (OBOSX) som följer
aktieutvecklingen på de största bolagen på Oslo Börs som levererar produkter eller tjänster för
utvinning av olja. De företagen är för närvarande Aker Solution, SeaDrill, Subsea7, PGS, TGS-Nopec,
Prosafe, Fred. Olsen Energy och Sevan Marine. Indexet är unikt i sitt slag i Europa och XACT Oil
Service, som följer OBOSX, är den första ETF:en som ger möjlighet att enkelt och till låg avgift följa
utvecklingen av de största företagen inom oljebranschen inriktade på teknik för utvinning av olja.
I samband med noteringen av XACT Oil Service korsnoteras ytterligare åtta ETF:er som sedan
tidigare är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Med nio nya noteringar växer i ett slag antalet
ETF:er på den norska börsen från sex till 15.
- Vi har sett ett mycket stort och växande intresse i Norge för ETF:er. Det är väldigt roligt att vi som
profilerad nordisk leverantör nu kan genomföra den första nordiska korsnoteringen, säger Henrik
Norén, VD XACT Fonder.
Följande nio ETF:er noteras den 15 mars på Oslo Börs:
XACT Oil Service
XACT Norden 120
XACT Bank
XACT Basindustri
XACT Bygg & Fastighet
XACT Energi
XACT Konsumentvaror
XACT Läkemedel
XACT Verkstad

(De största nordiska företagen inom oljeutvinning)
(De 120 största och mest omsatta nordiska bolagen)
(De största nordiska bank- och försäkringsbolagen)
(De största nordiska basindustribolagen)
(De största nordiska bygg- och fastighetsbolagen)
(De största nordiska energibolagen)
(De största nordiska konsumentvarubolagen)
(De största nordiska läkemedelsbolagen)
(De största nordiska verkstadsbolagen)

För ytterligare information kontakta: Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 1222, 070- 291 1222

XACT är Nordens största utgivare av ETF:er och förvaltar idag drygt 21 miljarder kronor fördelat på 22 ETF:er.
XACT Fonder bildades år 2000 av dåvarande OM Gruppen AB (nuvarande Nasdaq OMX), samma år som den första
börshandlade fonden (ETF:en) lanserades i Europa. 2004 förvärvades bolaget av Handelsbanken och är sedan dess ett
helägt dotterbolag till Handelsbanken. XACT blev först i världen med att erbjuda ETF:er med hävstång när XACT Bull och
XACT Bear lanserades 2005. Den dagliga omsättningen i XACTs ETF:er är i snitt cirka 1 miljard kronor.

