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OMXC25
Juridisk navn: XACT OMXC25 (UCITS ETF) (A1 DKK)

=
XACT OMXC25 (UCITS ETF) er den første ETF, som børsnoteres i Danmark og handles i
lokal valuta. Med fonden følger du de 25 største og mest omsatte danske selskaber.
Hurtigt og smidigt gennem en enkelt transaktion. Med en lav omkostning.

•
•
•
•
•

Første danske ETF
Likvid eksponering mod de største danske selskaber
Realtid prisstillelse
Lynhurtig handel på børsen
Lav administrationsomkostning: 0,20%

XACT OMXC25 – En milepæl i Danmark
XACT OMXC25 (UCITS ETF) er den første børshandlede ETFindexfond, som prissættes og handles kontinuerligt i realtid på
Nasdaq Copenhagen. Fonden har som mål at følge udviklingen
i indexet OMX Copenhagen 25 GI så tæt som muligt. Fonden
giver derigennem en omkostningseffektiv eksponering mod det
danske marked.

Lave omkostninger
ETF’er kendetegnes generelt af de lave administrationsomkostninger. XACT OMXC25 har en administrationsomkostning på
0,20% hvilket kan sammenlignes med gennemsnittet på 1,69%*
for investeringsforeninger i Danmark. Dertil kommer kurtage ved
handel med ETF’er.
*Kilde: Swedish Investment Fund Association

Likviditet
Likviditeten i XACT OMXC25 spejler likviditeten i den underliggende kurv af aktier. Xact har aftale med market makers som i
løbet af hele handelsdagen kontinuerligt stiller købs- og salgspriser i ETF’en i forhold til prisændringen i de underliggende aktier.
Markedsgaranters tilstedeværelse medfører dermed, at der hele
tiden findes likviditet og omsætningsmulighed i - ETF’en også
selvom antallet af handler i ETF’en skulle være lavt. Spreadet i
XACT OMXC25 indikeres til cirka 0,20%.

Selskaber der indgår
Fonden følger OMX Copenhagen 25 GI Indeks ved at investere i de
samme selskaber, der indgår i indekset. Dette er et markedsvægtet
indeks bestående af de 25 mest omsatte aktier på Nasdaq Copenhagen. Indeksets sammensætning justeres halvårligt for at spejle de
største og mest omsatte selskaber på den danske børs.
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10 største positioner pr. 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%

Kilde: Nasdaq
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En fonds historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge som placeres i fonden kan både stige og falde i
værdi - og det er ikke sikkert at du får hele den indsætte kapital tilbage. På xact.se finder du fuldstændig informationsbrochure
samt fondsbestemmelser, faktaark og aktuel kursudvikling. Xact tager forbehold for eventuelle fejl i materialet.

Enkelt er smart
En ETF (Exchange Traded Fund) er en fond, som prissættes og
handles i realtid på børsen. Det indebærer at fonden købes og
sælges præcis på samme måde som en aktie. Afhængigt af
hvornår på dagen ordren indlægges, gennemføres handlen til
den pris, som er gældende når ordren gennemføres.

XACT OMXC25 (UCITS ETF)
Følger de 25 største og mest omsatte selskaber på
Nasdaq Copenhagen
Administrationsafgift: 0,20%
ISIN: SE0011452127
Bloomberg ticker: XACTC25 DC

Fleksibelt format
ETF’er er den hurtigst voksende investeringsform i verden. De
primære årsager til den stærke fremmarch er, at de er enkle at
handle, transparente og har lave omkostninger.
De lave administrationsomkostninger gør, at ETF’er også
passer til en langsigtet opsparing eller investering. Du behøver altså ikke være aktiv for at få værdi af ETF’ens fordele.

Exchange ticker: XACTC25
Market maker: Handelsbanken Capital Markets
Fondsselskab: Xact Kapitalförvaltning AB

Xact – først og størst i Norden
Xact Kapitalförvaltning AB er et svensk fondsselskab, som er
specialiseret i indeksforvaltning. I dag forvaltes cirka 30 000
MSEK i vores 15 ETF’er, hvilket gør Xact til Nordens førende
udbyder af ETF’er.
Xact har været pioner på det nordiske ETF-marked i mange
sammenhænge. Allerede i år 2000 lancerede Xact den første
ETF og blev dermed først i Norden med at tilbyde ETF’er.
Fondsselskabet var også de første i verden til at lancere gearede ETF’er. Endnu en gang betræder Xact jomfruelig grund
- denne gang ved lanceringen af XACT OMXC25 (UCITS ETF),
den første lokale ETF i Danmark.

Xact Kapitalförvaltning AB
Blasieholmstorg 12
106 70 Stockholm
Kontakt os på telefon +46 8 701 40 00. Læs mere om ETF’er på xact.se
Fonden er ikke på nogen måde garanteret, godkendt, emitteret eller støttet af Nasdaq, Inc. eller deres datterselskaber (”selskabet”). Selskabet påtager sig ikke, dette være sig direkte eller
implicit, garantier med hensyn til de resultater som anvendelsen af OMX Copenhagen 25 Index kan give anledning til eller med hensyn til værdien af indekset ved visse tidspunkter.
Selskabet er under ingen omstændigheder ansvarlige for fejl i OMX Copenhagen 25 Indeks og er heller ikke forpligtede til at meddele eller offentliggøre eventuelle fejl i indekset.
OMX Copenhagen 25 Index er et varemærke tilhørende Nasdaq, Inc. og anvendes med licens fra Nasdaq, Inc.

En fonds historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge som placeres i fonden kan både stige og falde i
værdi - og det er ikke sikkert at du får hele den indsætte kapital tilbage. På xact.se finder du fuldstændig informationsbrochure
samt fondsbestemmelser, faktaark og aktuel kursudvikling. Xact tager forbehold for eventuelle fejl i materialet.

