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BASFAKTA FÖR INVESTERARE 1(2) Avanza Fonder AB

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte 
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en
investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Avanza Zero
ISIN-kod: SE0001718388

Avanza Fonder AB, ett dotterbolag till Avanza 
Bank Holding AB (publ)

Fonden är en passivt förvaltad indexfond med 
målsättningen att ge investerarna en förmögenhet-
sutveckling som i så stor utsträckning som möjligt 
följer utvecklingen för indexet SIX30 Return Index 
(SIX30RX-index).

SIX30RX-index är uppbyggt kring de 30 värdemäs-
sigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och 
inkluderar utdelningar. För att följa indexet investerar 
fonden huvudsakligen i de i index ingående aktierna.

Förutom överlåtbara värdepapper får fonden placera 
i fondandelar där SIX30RX-index är den underlig-
gande tillgången och i derivatinstrument. 

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan 
risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. 
Indikatorn baseras på hur fondens värde har föränd-
rats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder att 
fonden historiskt har haft kraftiga upp- och nedgångar 
i andelsvärdet men indikerar också en möjlighet till 
hög avkastning. Fonden är en indexfond med inrikt-
ning på de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på 
Stockholmsbörsen. Indikatorn speglar därför 
framförallt upp- och nedgångar i dessa aktier.

Derivatinstrumenten får användas av fonden i syfte att 
minska kostnader och risker och effektivisera förvalt-
ningen.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske 
alla vardagar.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för 
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 
fem år.

Fonden kan med tiden flytta både till höger och till 
vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger 
på historiska data som inte är en garanti för framtida
risk/avkastning. En låg risk i indikatorn innebär därför 
inte heller en riskfri investering.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, 
men inte risken för att, vid extrema förhållanden på 
aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur 
fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Eftersom fon-
dens inriktning är de 30 värdemässigt mest omsatta 
aktierna på Stockholmsbörsen är vår bedömning att 
likviditetsrisken är låg.
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AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du 
investerar

Engångsavgifter som tagits ur fonden under 
särskilda omständigheter

Avgifter som tagits ut fonden under året

Insättningsavgift 

Prestationsbaserad
avgift  

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar 
innan behållningen betalas ut

0 % 

Ingen 

Uttagsavgift

Årlig avgift

0 %

0 %

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader
inklusive marknadsföring och distribution. 

TIDIGARE RESULTAT

Fonden startade 2006. Fondens resultat (avkastning) 
är beräknat i svenska kronor och med utdelningar 
återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. 

Ytterligare information om Avanza Zero framgår av 
informationsbroschyren, fondbestämmelserna och 
hel- och halvårsrapporten. Dessa finns
kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.avanzafonder.se
Telefonnummer: 08-562 250 00
Förvaringsinstitut: Danske Bank A/S

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas 
dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande 
dagstidningar och på text-tv.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens 
auktorisationsland kan ha en inverkan på din person-
liga skattesituation. 

Minsta investeringsbelopp: 100 kr. 
Största investeringsbelopp: 25 000 kr/dag.

Avanza Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett 
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt 
eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.

AUKTORISATION
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING
Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 februari 2013.

PRAKTISK INFORMATION

Avanza Zero

SIX30RX

*Utvecklingen visar endast hela kalenderår. Fonden startade 2006-05-22


