Stockholm, 17 september 2018

Nordea Markets ETF lanserar börshandlad fond
Nordea Markets ETF lanserar sin första börshandlade fond (ETF). ETF:en följer ett index,
baserat på en historiskt framgångsrik strategi, och riktar sig till både privatsparare och
professionella investerare med en tydlig hållbarhetsprofil.

Den 17 september lanserar Nordea Markets ETF1 den börshandlade fonden Nordea SmartBeta
Eurozone Equity UCITS ETF (”SmartBeta-ETF:en). Dess underliggande index är en så kallad
faktorbaserad aktiestrategi2 som historiskt har visat sig vara framgångsrik. Denna ETF passar både
privatsparare och professionella placerare och riktar sig till dem som planerar att hålla investeringen i
minst fem år.
SmartBeta-ETF:en följer Nasdaq Nordea SmartBeta Multifactor ESG Eurozone Index, ett av Nordea i
samarbete med Nasdaq framtaget index som består av aktier från euro-området med hög
direktavkastning, lågt beta jämfört med marknaden och positiv utveckling relativt marknaden. Det är
en regelbaserad strategi som ligger till grund för ett unikt index som ETF:en följer. Varje kvartal görs
en ombalansering i enlighet med indexreglerna för att säkerställa att ETF:en hela tiden följer
strategin. Mer information om indexet och hur det beräknas återfinns i indexreglerna.
SmartBeta-ETF:en är en del av konceptet Nordea IndexGo, som erbjuder sofistikerade investeringar
på ett enkelt sätt.
”Vi på Nordea Markets har en tydlig ambition att skapa investeringsstrategier på ett enkelt, genomlyst
och kostnadseffektivt sätt och göra dessa strategier tillgängliga för allmänheten. Därför är vi stolta att
nu kunna erbjuda den första Nordea IndexGo-ETF:en som listas på börsen den 17 september”,
säger Carl Christenson, Head of ETFs & Index Solutions på Nordea.
Hållbarhetsfrågor är avgörande för valet av aktier till SmartBeta-ETF:en. Endast bolag som har en
bra ESG-profil3, enligt vår analysmodell, kan bli aktuella för att ingå i indexet. ETF:en tar därmed
hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och affärsetik vid urvalet av
aktier och andra värdepapper.
”I egenskap av både global indexleverantör och marknadsplats är Nasdaq mycket glada att
samarbeta tillsammans med Nordea kring detta nya index och samtidigt välkomna Nordea Markets
ETF som ny emittent av börshandlade fonder. Nasdaq har både möjlighet och ett ansvar att
möjliggöra mer hållbara investeringar, och produkter som Nordea SmartBeta Eurozone Equity är
steg i denna riktning. Vi ser fram emot att kunna erbjuda handel i en börshandlad fond som tar
hänsyn till både plånbok och vår planet”, säger Helena Wedin, europeisk chef för börshandlade
produkter på Nasdaq.
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Nordea Markets ETF är ett SICAV med säte i Luxemburg som omfattas av UCITS-direktivet. En SICAV-fond är
en bolagsrättsligt bildad fond med rörligt aktiekapital. Nordea Markets ETF är en paraplyfond som kan ha flera
delfonder
2
Investeringsstrategin baseras på tre faktorer: momentum, utdelning och beta
3
ESG: Environmental, Social and Governance; miljö, socialt ansvar och affärsetik
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SmartBeta-ETF:en är noterad i svenska kronor på Nasdaq Stockholm och fondandelar kan köpas
och säljas under normala marknadstider från och med 17 september 2018.
För ytterligare information:
Carl Christenson, Head of ETFs & Index Solutions på Nordea tel. 070 227 02 52
Afroditi Kellberg, presschef Nordea Sverige, tel. 073 350 55 99

Viktig information
Det här materialet är endast avsett som allmän information. Det utgör inte investeringsrådgivning och
ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Materialet består av allmän produktinformation
och ska inte ses som en investeringsrekommendation. Innan du köper andelar i fonden bör du läsa
fondens faktablad, produktblad och fondprospektet för Nordea Markets ETF samt
marknadsföringsbroschyren och, om nödvändigt, kontakta en professionell rådgivare. Att köpa
andelar i en börshandlad fond innebär risker och fondandelarnas värde kan såväl öka som minska
på grund av marknadsrörelser, fondens riskprofil eller kostnader i samband med insättning och uttag,
och för fondförvaltningen samt andra faktorer och du kan förlora hela kapitalet. Du bör läsa avsnittet
om riskfaktorer i fondprospektet med omsorg. En investering i fondandelar som handlas i annan
valuta än euro och/eller i fonder som innehåller värdepapper angivna i en annan valuta än euro, kan
påverkas av valutarörelser. Fondprospektet, faktabladet, marknadsföringsbroschyren och annat
informationsmaterial finns på nordea.se/Våra tjänster/Sparande och investeringar/Börshandlade
placeringar/ETF/Nordea IndexGo och på Nordeas kontor.
INDEX OCH LICENSER
NASDAQ® är ett registrerat varumärke som tillhör Nasdaq, Inc. (tillsammans med närstående bolag
benämnt ”Nasdaq”) som Nasdaq licensierat för användning av Nordea. Nasdaq har inte godkänt
produkten/produkterna såsom lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkten/produkterna varken
ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Nasdaq.
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