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 Superfonden Sverige
ISIN: SE0002756973
Denna fond förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder), organisationsnummer 556050-3020. Öhman Fonder är en
del av Öhmangruppen.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den
svenska marknaden och fondens målsättning är att
efterbilda sammansättningen hos aktieindexet NASDAQ
OMXSBGI-index och därmed även återspegla den
avkastning som indexet genererar.
Fonden placerar huvudsakligen i aktier och andra
överlåtbara aktierelaterade värdepapper.
Fonden får använda sig av derivatinstrument som ett led i
placeringsinriktningen.
Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex.
Transaktioner görs vid behov för att anpassa fondens
innehav till jämförelseindex. Detta innebär att förändringar i
portföljinnehaven huvudsakligen sker när index förändras.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning.
Köp och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla
bankdagar via Nordnet. Observera att högsta belopp som
kan sättas in i fonden per tillfälle är 100.000 kr.
Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
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Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Fonden tillhör riskkategori 6, vilket betyder hög risk för både
upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär
inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både
till höger och till vänster på skalan. Det beror på att
indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti
för framtida risk/avkastning.
Eftersom fonden är nystartad är beräkningar gjorda enligt
CESR’s rekommendationer med hjälp av historisk
marknadsdata och en tänkt placeringsallokering enligt
fondens investeringsmodell. I takt med att fondens verkliga
månadsavkastningar blir kända, ersätter dessa de historiska
siffrorna.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader
som generellt kännetecknas av hög risk men också av
möjlighet till hög avkastning. Att fonden placerar i en
enskild region, bidrar till den höga risken. Indikatorn speglar
de viktigaste riskerna i fonden men inte följande:
Likviditetsrisk – Risk kopplad till att ett värdepapper inte kan
omsättas vid avsedd tidpunkt utan prisreduktion eller andra
kostnader.
Motpartsrisk – Risk kopplad till att en motpart ställer in
betalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter.
Operativ risk – Risk för förlust på grund av icke
ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel,
felaktiga system eller externa händelser.

*NASDAQ®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq OMX 1®, Index are registered trademarks and certain trade names of the
NASDAQ OMX Group, Inc. (which with its affiliates is referred to as the “Corporations”) and are licensed for use by E. Öhman
J:or fonder AB. The Produc(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are
not issued, endorsed, sold or promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO
LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT.

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

Ingen

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift

Ingen

Insättnings-/uttagsavgift avser maximal avgift.
Fonden har ingen årlig avgift.

Ytterligare information om fonden framgår av fondens fullständiga informationsbroschyr som kostnadsfritt kan rekvireras via
kundtjänst eller hämtas på hemsidan.

Tidigare resultat
Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor.
Observera att fondens historiska avkastning inte är någon
garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden startade år
2009.
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Praktisk information
Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt heloch halvårsrapporterna. Dessa kan hämtas kostnadsfritt på
hemsidan eller rekvireras kostnadsfritt från kundtjänst.
Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på
www.ohman.se. En papperskopia av informationen kan
också på begäran erhållas kostnadsfritt.
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
med säte i Stockholm.
Hemsida: www.ohman.se/fonder

Telefonnummer till kundtjänst: 020-52 53 00 (vardagar
mellan 09.00-17.00)
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och
publiceras på hemsidan samt i utvalda dagstidningar.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Öhman Fonder kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2016-02-19.

