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XACT lancerer Danmarks første ETF 

Nu lancerer vi XACT OMXC25 (UCITS ETF), den første ETF* som noteres på Nasdaq 

Copenhagen (Københavns børs). Dette giver investorer mulighed for på en nem måde 

og i realtid at kunne købe eller sælge en kurv med de 25 største og mest omsatte 

danske aktieselskaber. Den lave administrationsomkostning medfører en 

omkostningseffektiv investering.  

”Jeg er meget stolt over at Xact er først med noteringen af en ETF på Københavns børs. 

Vi er igen pionerer på ETF-området i Norden”, siger Pär Nürnberg, Adm. direktør hos 

Xact Kapitalförvaltning. 

ETF’er er blevet kaldt for finansverdens største innovation i de 21. århundrede og er 

hurtigt blevet meget populære som investerings- og opsparingsform internationalt. Såvel 

professionelle investorer som mindre private investorer ser fordelene med at få en 

smidig markedseksponering i en omkostningseffektiv indpakning.  

”XACT OMXC25 (UCITS ETF) har, gennem sin transparens og som indeksfond, 

væsentligt lavere administrationsomkostninger og lavere transaktionsomkostninger end 

traditionelle danske investeringsforeninger. Dette er egenskaber som gør ETF’er så 

populære, både som langsigtet opsparingsform og som et værktøj til på sekunder at lave 

taktiske justeringer i sin portefølje”, siger Pär Nürnberg.  

XACT OMXC25 

XACT OMXC25 (UCITS ETF) handles og prissættes i danske kroner i realtid på 

Københavns børs. Fonden følger udviklingen i indekset OMXC25GI som afspejler 

afkastet på de 25 største og mest omsatte aktier noteret på Københavns børs. Indekset 

indeholder lige nu verdenskendte danske selskaber som Novo Nordisk, Vestas, 

Carlsberg og AP Møller Mærsk bare for at nævne nogle.  

Xact – først og størst i Norden  
Xact Kapitalförvaltning AB er et svensk fondsselskab som er specialiseret i 
indeksforvaltning. Allerede i år 2000 lancerede Xact den første ETF og blev dermed 
først i Norden til at tilbyde ETF’er. I dag forvaltes ca.  30 mia. svenske kroner i vores 15 
ETF’er, hvilket gør os til Nordens førende udbyder af ETF’er. 
 

* ETF, Exchange Traded Fund 

For yderligere information kontakt: 

Pär Nürnberg, Adm. Direktør, Xact Kapitalförvaltning AB, +46 8 701 34 05 

 



En fonds historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge som placeres i fonden kan både 

stige og falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får hele den indskudte kapital tilbage. På xact.se 

finder du fuldstændig informationsbrochure samt fondsbestemmelser, faktablad og aktuel kursudvikling for 

den respektive fond. Xact tager forbehold for evt fejl i informationen. 
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