Stockholm, 16 september 2011

Pressmeddelande

XACT blickar österut
XACT noterar idag som första nordiska fondbolag en ETF som följer utvecklingen i snabbväxande
Kina.
– Världens ekonomiska balans tippar obevekligt österut och vi vill erbjuda våra kunder möjlighet att
enkelt följa med på den resan, säger Henrik Norén, vd XACT Fonder AB.
XACT Kina kommer att följa Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI) som följer de 40 största och mest
likvida kinesiska bolagen på Hong Kong-börsen.
– Kinas starka ekonomiska utveckling kommer att prägla finansmarknaderna under många år framöver. Trots
att landet inom kort kommer att vara världens största ekonomi väger den kinesiska börsen relativt lätt jämfört
med USA och Europa i globala index. Jag tror att vi långsiktigt kommer att se en balansförflyttning österut
även på finansmarknaden, säger Henrik Norén, vd XACT Fonder.
Trots ett årtionde präglat av stark ekonomi och trots att personbilsförsäljningen i Kina är större än i USA
ligger kinesisk BNP per capita och levnadsstandard långt efter USA, Europa och gårdagens tigerekonomier
som Sydkorea.
– Stigande inhemsk konsumtion kommer att flytta fokus i den kinesiska ekonomin och skapa förutsättningar
för fortsatt stark ekonomisk utveckling, säger Henrik Norén. XACT Kina, som är den första aktiefond XACT
lanserar med fokus bortom de europeiska marknaderna, noteras idag på NASDAQ OMX Stockholm.
– Intresset för ETF:er har ökat kraftigt i Sverige, inte minst bland privatplacerare, som kommit till insikt om
ETF:ens särställning, som en mycket likvid och kostnadseffektiv sparform. Det här är vårt sätt att möta deras
efterfrågan på nya ETF:er som tillsammans kan bilda grunden i en komplett placeringsportfölj med god
riskspridning, säger Henrik Norén.
För ytterligare information kontakta: Henrik Norén, VD XACT Fonder AB, tfn: 08-701 12 22, 070 – 291 12 22
XACT är Nordens största utgivare av ETF:er och förvaltar idag drygt 21 miljarder kronor fördelat på 25 ETF:er. XACT
Fonder bildades år 2000 av dåvarande OM Gruppen AB (nuvarande Nasdaq OMX), samma år som den 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.
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