
Q&A 

Avnotering och avveckling av XACT:s börshandlade fonder 
(ETF:er) i Norge  

 
Vilka ETF:er omfattas? 
 

XACT OBX (UCITS ETF) 
 

SE0009723026 

XACT OBX BULL (UCITS ETF)  
 

SE0009723034 

XACT OBX BEAR (UCITS ETF)  
 

SE0009723000 

 

Samtliga dessa är noterade på Euronext Oslo Bors. 

 

Varför avvecklas de tre XACT-fonderna i Norge? 
Nuvarande ETF-affärs omfattning i kombination med nya regelverk på norska marknaden gör att vi 
beslutat att stänga ovan angivna ETFer och istället fokusera vårt erbjudande av indexlösningar till 
indexfonder i Norge. Våra indexfonder är så kallade parislinjerade indexfonder (Paris Aligned 
Benchmarks), och förvaltas därmed i enlighet med Parisavtalets målsättningar vilket erbjuder dig som 
investerare möjlighet att reducera koldioxidavtrycket i din portfölj och linjera ditt sparande med 
Parisavtalet.  

Läs mer om vårt fonderbjudande på https://www.handelsbanken.no/no/privat/spare/fondssparing 
 

Vad innebär avvecklingen för mig som investerare? 
Avvecklingen innebär att du kan välja att sälja dina fondandelar över börsen senast 10 november eller 
vänta tills andelarna blir inlösta. 

Om du väljer att sälja dina andelar före fondens avnotering 10 november ska du lägga en säljorder på 
vanligt sätt genom din internetbank, mäklare eller bankkontor. Sedvanligt courtage tillkommer. 
Försäljningslikviden utbetalas normalt två bankdagar efter genomförd affär till det avkastningskonto 
som är knutet till din depå eller VPS-konto. Sista dag för att sälja över börsen är 10 november 2021.  
 
Om du har kvar andelar efter 10 november kommer de automatiskt att lösas in i samband med att 
fondens tillgångar säljs av och fonden avvecklas. Det innebär också att det tar längre tid innan du får 
din likvid än om du säljer över börsen och fondens tillgångar kommer under en del av denna period 
ligga helt i likvida medel, dvs du kommer inte vara exponerad mot marknaden under hela denna tid. 
Vid inlösen sätts likviden in under december på det avkastningskonto som finns kopplat till din depå 
eller VPS-konto.  
 
Eventuell kapitalvinstbeskattning gäller oavsett om andelarna säljs över börsen eller blir inlösta i 
samband med avveckling.  
  
 



Jag har missat att sälja mina andelar, vad händer nu? 
Om du inte sålt dina andelar över börsen senast 10 november, blir dina andelar istället inlösta när 
fondens tillgångar säljs och fonden avvecklas. Du kommer erhålla likvid senare än om du sålt över 
börsen. Likvid vid inlösen utbetalas under december. 

Till vilken kurs blir mina andelar inlösta om jag inte säljer över börsen? 
Det sätts inte på förhand en fast inlösenkurs. Den kurs som du erhåller vid inlösen är fondens sista 
fastställda värdering (NAV) och beror således helt på utvecklingen av fonden fram till avveckling. 
Denna sista kurs kommer att fastställas en tid efter den sista handelsdagen på börsen. 

Kommer någon vilja köpa min andelar över börsen när fonden ska avvecklas? 
Ja, fondbolaget har avtal med så kallade marknadsgaranter (market makers) vilka ställer pris i 
marknaden ända fram till sista handelsdag på börsen. 

Jag har frågor om utbetalningen till mitt konto 
Vid frågor om utbetalning till ditt avkastningskonto kontakta ditt kontoförande institut. 
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