
Allmänt 
Du som placeringsberättigad äger rätt att instruera om köp och försäljning i nedan listade värdepapper. Du måste alltid 
ha en viss andel placerad i fonder, för närvarande minst 200 000 kr (ej börshandlade fonder), se separat fondlista.

Värdepapperslistan uppdateras fortlöpande. Vid tveksamhet kontakta din rådgivare eller din försäkringsförmedlare.

Värdepapper
Du kan pensionsspara i följande värdepapper i en svensk depåförsäkring:

Aktier noterade på följande listor
Nasdaq OMX Nordic Large Cap, Mid Cap och Small Cap 
Norge Huvudlista och SMB-lista 
First North SE 
NGM Equity 
Aktietorget 
 
Innehav i SEB-aktier är ej tillåtet

Obligationer
Nasdaq OMX Nordic SOX-listan

Börshandlade fonder - ETF (Exchange Traded Fund) 
Börshandlade fonder (ETF:er) utifrån SEB:s utbud för depå

Strukturerade placeringar
Strukturerade placeringar utgivna av SEB och noterade på Nasdaq OMX Stockholm

Denna värdepapperslista är utgiven 2014-09-12 av SEB Pension och Försäkring AB, som också är  
försäkringsgivare för svensk depåförsäkring.

 SEB Pension och Försäkring AB • 106 40 Stockholm • Org nr 516401-8243 • Styrelsens säte: Stockholm

Värdepapperslista
Depåförsäkring

Viktigt om handel i depå
All handel inom en depåförsäkring ska följa försäkringsavtalet och de allmänna villkoren för försäkringen, depåinstituts 
bestämmelser och anvisningar för depån, samt lagar, föreskrifter, handelsregler och regelverk som följer av handel på 
de börser, marknadsplatser och med de specifika finansiella instrument som vid var tid är tillåtna inom depåförsäkring. 
Som placeringsberättigad är man skyldig att sätta sig in i dessa regler innan man handlar med olika värdepapper och 
marknadsplatser. Som placeringsberättigad tar man också hela ansvaret och risken för placeringarnas värdeutveckling. 
Placeringarna ska ske med beaktande av risknivå och svårighetsgrad och på ett aktsamt sätt som bäst gagnar den 
placeringsberättigades och andra ersättningsberättigades intressen.

Vi kontrollerar regelbundet att placeringarna i försäkringen är i enlighet med vad som godkänts. Om placering skett i 
ett finansiellt instrument som SEB ej godkänt, eller upphört att godkänna, eller fått för stort innehav i, får SEB enligt 
försäkringsvillkoren omvandla sådant instrument till fonder eller kontanter.

I en svensk depåförsäkring är derivat, optioner och terminskontrakt inte tillåtna. Inte heller är strukturerade placeringar 
med hävstång, så kallade hävstångscertifikat, eller konstruktioner som kan göra den placeringsberättigade betalnings-
skyldig vid löptidens slut, tillåtna.


