
Produktegenskaper

• Utformad för investerare som söker exponering mot ett
börsvärdeviktat aktieindex.

• Investeras i en diversifierad företagsportfölj.
• Ger direkt exponering mot företag i USA.

Produktrisker

• Avkastning på investeringen garanteras inte.Investerare kan få
tillbaka ett mindre belopp än vad som ursprungligen investerades.

• Fonden följer ett aktieindex och till följd av detta kan fondens
värde gå såväl ned som upp.

• Investering i fonden medför en viss risk, inklusive de risker som
beskrivs i prospektet.

Fondfakta
Fondens tillgångsklass Aktier

Indexnamn S&P 500 Index

Fondens basvaluta USD

Andelsklassens basvaluta EUR

Andelsklassens upprättande 20 mars 2018

ISIN IE00BYX5MX67

Andelsklassens årliga avgifter 0,06%

Fondens hemvist Irland

Fondens nettotillgångar (m) USD 304,08

Andelsklassens nettotillgångar (m) EUR 182,25

Andelsklassens utestående andelar 20.131.513

Andelsklassens användning av intäkterna Återinvesterande

Fondens juridiska struktur ICAV II

Fondförvaltningsmetod Passive

Fonden uppfyller kraven för fondföretag Ja

Berättigad för Företag för Kollektiva
Investeringar i Överlåtbara Värdepapper

Ja

Fondförvaltningsbolag
FIL Investment Management

 (Luxembourg) S.A.

Fondens förvaringsinstitut
Brown Brothers Harriman Fund

Administration Services (Ireland) 
Limited

Fondens förvaltare
och överföringsombud

Brown Brothers Harriman Fund
Administration Services (Ireland) 

Limited

Som standard eftersträvar Fidelity att uppfylla alla tillämpliga
skatterapporteringskrav för samtliga Fidelity ETF:er. Ansökan görs under året
beroende på tidsskalan som krävs av varje tillämplig, lokal skattemyndighet i det
land där fonden är registrerad.

Investeringsmål
Fondens mål är att ge investerare en total avkastning, med beaktande av både kapital- och
inkomstavkastning, som före avgifter och kostnader återspeglar avkastningen för S&P 500 Index.
För valutasäkrade andelsklasser säkras avkastningen mot basvalutan för den aktuella andelsklassen.
Fullständig information om målen finns i faktabladet med basfakta för investerare (KIID) och
prospektet.
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Fond e/t e/t e/t e/t e/t 21,5 2,5 32,0 13,9 -2,4

Index e/t e/t e/t e/t e/t 21,6 2,6 32,2 13,9 -2,4

Kalenderårsresultat (EUR)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Fond -13,11 37,81 7,92 32,96 - - - - - -

Index -13,17 37,89 8,03 33,10 - - - - - -
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Källa: Morningstar. Fondens resultatuppgifter visas enligt substansvärde, i andelsklassens basvaluta
(som visas i Fondfakta), med återinvesterad nettointäkt och efter avdrag för avgifter. De uppgifter som
anges omfattar inte någon inträdesavgift som kan tillkomma. Tidigare resultat är inte vägledande för
framtida resultat och ska inte vara den enda faktorn som beaktas vid valet av produkt. Avkastningen
kan öka eller minska till följd av valutafluktuationer.

Indexinformation
Indexleverantör S&P Dow Jones

Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis

Indexkortnamn SPTR500N

Indexbeskrivning
Indexet mäter resultatet för 500 aktier från framstående amerikanska företag i ledande branscher i USA:s
ekonomi vilka uppfyller S&P:s kriterier avseende storlek, likviditet och aktier tillgängliga för handel (free
float). De här kriterierna är utformade för att identifiera de företag vars värdepapper utgör 85 % av den
börsnoterade marknaden (d.v.s. de stora och medelstora företagen). Fullständig information om kriterierna
finns på indexleverantörens webbplats: http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500.

Viktig information: Innan du investerar bör du läsa Basfakta för investerare (KID). Investeringarnas värde samt deras avkastning kan såväl minska som öka, och investerarna
får kanske inte tillbaka investerade belopp. När investerarens valuta skiljer sig från valutan för fondens investeringar kan fondens avkastning påverkas av valutakursvariationer.
Användningen av finansiella derivat kan leda till ökade vinster eller förluster i fonden. Fonder är föremål för avgifter och kostnader. Avgifter och kostnader minskar den
potentiella tillväxten av din investering. Det betyder att du kan få tillbaka mindre än du betalade in. Kostnaderna kan öka eller minska till följd av fluktuationer i valuta- och
växelkurserna. Se fondens prospekt och KIID (basfakta för investerare) innan du fattar några slutliga investeringsbeslut. Vid hänvisning till hållbarhetsrelaterade aspekter av en
marknadsförd fond bör man under investeringsbeslutet ta hänsyn till den marknadsförda fondens samtliga egenskaper eller mål såsom de anges i prospektet.
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Risk/avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk

Kan innebära lägre avkastning Kan innebära högre avkastning

1 2 3 4 5 6 7

 
• Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.
• Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan ändras med tiden.
• Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
• Risk/avkastningsprofilen klassificeras av nivån på andelsklassens historiska

fluktuationer för substansvärdet och i denna klassificering indikerar kategori 1–2
en låg nivå av historiska fluktuationer, 3–5 en medelhögnivå och 6–7 en hög nivå.

• Värdet på din investering kan både öka och minska och du är inte garanterad att få
tillbaka det belopp som du ursprungligen investerade.

• Rörelser i valutakurser kan påverka avkastningen på din investering
negativt. Valutasäkring kan användas för att minimera effekten av detta men
kommer kanske inte alltid att vara framgångsrik. 

Topp 10-innehav (%)
Security Names Fondvikt

Apple Inc 7,4

Microsoft Corp 6,6

Amazon.com Inc 2,7

NVIDIA Corp 2,0

Alphabet Inc Class A 1,8

Berkshire Hathaway Inc Class B 1,7

Alphabet Inc Class C 1,6

Meta Platforms Inc Class A 1,5

UnitedHealth Group Inc 1,3

Tesla Inc 1,3

Fond Index

USA 98,9 98,9

Storbritannien 0,6 0,6

Schweiz 0,3 0,3

Nederländerna 0,1 0,1

Singapore 0,0 0,0

Geografisk exponering – Topp 10 (%)

Fond Index

Informationsteknik 26,0 25,7

Hälsovård 14,5 14,4

Finans 12,9 13,1

Sällanköpsvaror och -tjänster 10,0 9,9

Industrivaror och -tjänster 8,6 8,5

Telekommunikationstjänster 8,2 8,3

Dagligvaror 7,4 7,4

Energi 4,5 4,7

Allmännyttiga tjänster 2,9 2,9

Material 2,6 2,6

Sektorexponering topp – Topp 10 (%)
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ORDLISTA

Direktavkastning: Direktavkastningen representerar förhållandet mellan utdelade intäkter under de senaste 12 månaderna och fondens substansvärde per faktabladets datum.

Belopp för årliga avgifter: Mätning av totala kostnader i samband med hantering och drift av fonden. Beloppet för årliga avgifter består av utgifter som administratörsarvoden och
revisorsarvoden samt andra driftskostnader. Det omfattar inte resultatrelaterade avgifter (i förekommande fall) eller kostnader för portföljtransaktioner. Beloppet är uttryckt i procent av
fondens substansvärde.

Viktig information
Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd. Fidelity erbjuder endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller
inte investeringsråd baserade på enskilda omständigheter, annat än när det specifikt föreskrivits av ett vederbörligt auktoriserat bolag i ett formellt meddelande till kunden.
Fidelity International hänför till den grupp av företag som utgör den globala investeringsförvaltningsorganisationen som tillhandahåller information om produkter och tjänster
i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i USA, utan är endast avsedd för
personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Om inget annat anges är alla produkter
tillhandahållna av Fidelity International och alla åsikter kommer från Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, Fidelity International logotypen och F-symbolen är
varumärken som tillhör FIL Limited. Fondföretaget Fidelity UCITS II ICAV är registrerat i Irland enligt den irländska lagen från 2015 om hantering av kollektiva tillgångar och
är auktoriserat som fondföretag av Irlands centralbank. I den aktuella prospektbilagan beskrivs strategin som den tillämpliga delfonden har för avsikt att använda och den
innehåller utförlig information om var information om indexet som spåras av delfonden kan erhållas. Indexet S&P 500 är en produkt tillhörande S&P Dow Jones Indices
LLC som har licensierats till FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.. Fidelity S&P 500 Index Fund varken sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs av S&P Dow Jones
Indices LLC eller dess närstående företag, och varken S&P Dow Jones Indices LLC, dess närstående företag eller deras respektive externa licensutgivare gör några utfästelser
avseende lämpligheten att investera i en sådan produkt. S&P 500® är ett registrerat varumärke tillhörande Standard & Poor’s Financial Services LLC som har licensierats till FIL.
Mer information om indexet finns i den offentliga informationen på indexleverantörens webbplats http:// us.spindices.com/indices/equity/sp-500. FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A. förbehåller sig rätten att avsluta de åtgärder som vidtagits för marknadsföring av delfonden och/eller dess andelar i enlighet med artikel 93a i direktivet
2009/65/EG och artikel 32a i direktivet 2011/61/EU. Sådan avslutning aviseras på förhand i Luxemburg. Årlig tillväxt, totalavkastning, medianavkastning och ranking för
jämförelsesektor Källa: © 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Informationen i detta dokument: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer; (2) får
inte kopieras eller spridas; och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller lämnad i tid. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella
skador eller förluster som uppstår till följd av användning av denna information.
Sverige: Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella prospektet (på
engelska) och faktabladet med basfakta för investerare som finns på svenska och som kan erhållas utan kostnad tillsammans med aktuella års- och halvårsrapporter på
https://www.fidelityinternational.com eller från våra distributörer och från vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174,
L-1021 Luxemburg. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Investerare/potentiella investerare kan få information på svenska om sina respektive rättigheter vid klagomål och tvister via följande länk: https://www.fidelity.se.
CL19066301

Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc
30 april 2023


