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I slutet av oktober 2018 ändrades beräkningen för Morningstar Sustainability Rating (hållbarhetsbetyg). Störst förändring är att betygen nu sätts jämfört med fler typer av
fonder samt att underlaget för hållbarhetsbetyget baseras på fondernas portföljer över de senaste 12 månaderna. Utöver detta så höjs gränsen för att kunna beräkna ett
hållbarhetsvärde från att Sustainalytics analyser täcker minst 50 procent av fondens portfölj till minst 67 procent. Morningstars nya beräkningsmodell gör att Öhmans skärpta
hållbarhetskriterier först efter 12 månader reflekteras fullt ut i hållbarhetsbetyget.
Fonden är inte garanterad, godkänd, såld eller marknadsförd av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dess närstående bolag (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess
närstående bolag ”Företagen”). Företagen har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till
Fonden. Företagen lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, till innehavarna av Fonden eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i
värdepapper generellt eller i Fonden i synnerhet eller OMX Stockholm Benchmark Cap GI Index möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. Företagens enda
relation till E. Öhman J:or Fonder AB (”Licenstagaren”) är licensieringen av de registrerade varumärkena Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, och OMX Stockholm Benchmark
Cap GI och vissa av Företagens handelsnamn och användningen av OMX Stockholm Benchmark Cap GI som bestäms, sätts samman och beräknas av NASDAQ OMX utan
hänsynstagande till Licenstagaren. NASDAQ OMX är inte skyldigt att ta hänsyn till Licenstagarens eller fondandelsägarens behov vid bestämmande, sammansättande eller
beräkning av OMX Stockholm Benchmark Cap GI. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i bestämmandet av tidpunkten för, priset på eller antalet fondandelar
som ska emitteras eller bestämmande eller beräkning av den ekvation enligt vilken Fonden omräknas till kontanta medel. Företagen har inget ansvar för eller samband med
administrationen, marknadsföringen eller handeln med Fonden.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att ni får tillbaka hela
det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att ni läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan ni köper andelar i en fond, se www.ohman.se/fonder.

The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or securities or any
index on which such funds or securities are based. The Prospectus contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with E. Öhman J:or Fonder AB and
any related funds.

