
Q&A  

De-listing og avvikling av XACTs børshandlede fond (ETF:er) i Norge 
Hvilke ETFer gjelder det? 
 

XACT OBX (UCITS ETF) 
 

SE0009723026 

XACT OBX BULL (UCITS ETF)  
 

SE0009723034 

XACT OBX BEAR (UCITS ETF)  
 

SE0009723000 

 

Alle disse er notert på Euronext (Oslo Børs) og registrert i Euronext VPS. 

Hvorfor avvikles de tre XACT-fondene i Norge? 
Omfanget av dagens ETF-virksomhet i kombinasjon med nye forskrifter i det norske markedet, 
innebærer at vi har besluttet å stenge ovennevnte ETFer og i stedet fokusere på vårt tilbud av 
indeksløsninger til indeksfond i Norge. Indeksfondene våre er såkalte Paris Aligned Benchmarks, og 
forvaltes dermed i samsvar med målene i Parisavtalen, som gir deg som investor muligheten til å 
redusere karbonavtrykket i porteføljen din og tilpasse sparingen din til Parisavtalen. 

Les mer om vårt fondstilbud https://www.handelsbanken.no/fond  

Hva betyr avviklingen for meg som investor? 
Avviklingen betyr at du kan velge å selge dine fondsandeler via børsen senest 10. november eller 
vente til andelene blir innløst. 

Hvis du velger å selge dine andeler før fondets de-listing 10. november, må du legge inn en 
salgsordre på vanlig måte i nettbanken din, via megler eller bankkontor. Ordinære kostnader 
tilkommer. Salgsbeløpet blir vanligvis utbetalt to bankdager etter at transaksjonen er fullført til 
kontoen som er knyttet til din depot- eller VPS -konto. Siste dagen for salg via børsen er 10. 
november 2021. 

Hvis du har andeler igjen etter 10. november, blir de automatisk innløst i forbindelse med at fondets 
eiendeler selges og fondet avvikles. Det betyr at det også tar lengre tid før du mottar betalingen enn 
om du selger via børsen, og fondets eiendeler vil i en del av denne perioden være kontanter. Det vil si 
at du ikke vil være eksponert mot markedet i denne perioden. 

Ved innløsning settes betalingen inn i løpet av desember på kontoen som er knyttet til din depot- 
eller VPS -konto. 

Eventuell gevinstskatt gjelder uansett om aksjene selges på børsen eller innløses i forbindelse med 
avvikling. 

Jeg har ikke klart å selge andelene mine, hva skjer nå? 
Hvis du ikke solgte andelene dine via børsen senest 10 november, blir andelene i stedet innløst når 
fondets eiendeler selges og fondet avvikles. Du vil motta betaling senere enn hvis du hadde solgt via 
børsen. Betaling ved innløsning forventes inn på din konto i desember. 

https://www.handelsbanken.no/fond


Til hvilken kurs vil mine andeler bli innløst på hvis jeg ikke selger via børsen? 

Det settes ikke en fast innløsningskurs, såkalt NAV i forkant av innløsningen. Kursen du får ved 
innløsning er fondets siste bestemte verdsettelse (NAV) og avhenger dermed helt av fondets 
utvikling frem til likvidasjonen. Denne siste prisen vil bli bestemt en tid etter den siste handelsdagen 
på børsen. 

Vil noen kjøpe aksjene mine på børsen når fondet skal avvikles? 
Ja, fondsselskapet har en avtale med såkalte market maker som stiller priser i markedet (setter kjøp- 
og salgskurser) frem til siste handelsdag på børsen. 

Jeg har spørsmål om betalingen til kontoen min 
Ta kontakt med din kontofører for spørsmål om betaling til kontoen din. 
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