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Den Finlandregistrerade SEB Global High Yield Fund 
fusioneras med den Luxemburgregistrerade SEB Global 
High Yield Fund 

Information till dig som är kund i den mottagande fonden 

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du 
som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör 
känna till fusionen. 

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att 
fusionera den Finlandregistrerade SEB Global High Yield Fund 
(den överlåtande fonden) med den Luxemburgregistrerade SEB 
Global HighYield Fund (den mottagande fonden). Fusionen 
genomförs den 11 februari 2022. 

Skälet till fusionen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och 
att effektivisera fondförvaltningen, samt att centralisera och 
effektivisera fondadministrationen.  

Hur du som kund påverkas 
Detta är en fusion genom övertagande, där den överlåtande 
fondens tillgångar och skulder kommer att överföras till den 
mottagande fonden. Den överlåtande fonden upphör därmed att 
existera. SEB Investment Management AB kommer at bära alla 
kostnader relaterade till juridiska, rådgivande och administrativa 
åtgärder som uppstår i samband med fusionen.  

Den mottagande fonden fortsätter att följa samma 
investeringsmål och strategi som tidigare och fondens avgifter 
påverkas inte. 

Rättigheter och handelsinformation 
Önskar du lösa in ditt innehav i fonden före fusionen gäller 
följande: 

Viktiga datum 

• 10 februari 2022: Sista möjligheten om du vill sälja 
den mottagande fonden innan sammanläggningen är 
före bryttiden detta datum 
 

• 11 februari 2022: Fusionen genomförs 

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i 
fonden. Fusionen medför inte någon skatteeffekt för dig som 
deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra 
skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer 
information. 

 

Andelsklasser och ISIN för den mottagande fonden SEB 
Global High Yield Fund 

C (EUR) LU0456547701 

C (H-NOK) LU0428578230 

C (H-SEK) LU0413134395 

D (EUR) LU0120526693 

D (H-SEK) LU1327394042 

HNWD (H-SEK) LU0977256832 

IC (EUR) LU2086633489 

IC (H-SEK) LU0977257053 

ID (EUR) LU2086634370 

UC (EUR) LU1791749010 

UC (H-SEK) LU1895565197 

ZC (EUR) LU1732231458 

ZD (EUR) LU1732231532 

 

Fondernas legala namn 

Överlåtande fond: 
Placeringsfond SEB Global High Yield 

Mottagande fond: 
SEB High Yield – SEB Global High Yield Fund 
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Information om 
fondförändringar 

Mer information 
Den överlåtande fonden är registrerad i Finland och den 
mottagande fonden är registrerad i Luxemburg, vilket gör detta 
till en landsgränsöverskridande fusion. Reglerna för både den 
överlåtande och den mottagande fonden baseras främst på EU -
lagstiftning. Finansmyndigheterna i Finland och Luxemburg har 
godkänt fusionen. Se den sammanfattade jämförelsen av 
fonderna på nästa sida för mer information.  

Produktdokumentation för fonderna finns tillgänglig på 
fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder. 

Förvaringsinstitutets utlåtande och revisorsutlåtande kommer 
att finnas tillgängliga kostnadsfritt via SEB Investment 
Management AB. 
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Information om 
fondförändringar 

 Finlandregistrerade SEB Global High Yield Fund Luxemburgregistrerade SEB Global High Yield Fund 
Överlåtande / Mottagande Överlåtande fond Mottagande fond 
Placeringsinriktning Fonden förvaltas aktivt och är en företagsobligationsfond som i 

huvudsak placerar i europeiska och nordamerikanska 
företagsobligationer som är kreditklassificerade mellan BBB och B- 
eller mellan Baa och B3.   

Fonden förvaltas aktivt och placerar i huvudsak i europeiska och 
nordamerikanska företagsobligationer som är kreditklassificerade 
mellan BB+ och D (max 3 %) samt i statsobligationer och andra 
räntebärande instrument från utgivare i USA och Europa. 

Jämförelseindex Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained EUR Hedged Index Jämförelseindex saknas 
Årlig avgift 0,80 % C (EUR), LU0456547701: 1,07 % 

C (H-NOK), LU0428578230: 1,07 % 
C (H-SEK), LU0413134395: 1,07% 
D (EUR), LU0120526693: 0,97 % 
D (H-SEK), LU1327394042: 1,07 % 
HNWD (H-SEK), LU0977256832: 0,82 % 
IC (EUR), LU2086633489: 0,53 % 
IC (H-SEK), LU0977257053: 0,53 % 
ID (EUR), LU2086634370: 0,53 % 
UC (EUR), LU1791749010: 0,57 % 
UC (H-SEK), LU1895565197: 0,57 % 
ZC (EUR), LU1732231458: 0,33 % 
ZD (EUR), LU1732231532: 0,33 % 
 
Två nya andelsklasser introduceras i samband med fusionen: 
C B-Class FIN (EUR), LU2398777297: 0.80 % 
D A-Class FIN (EUR), LU2398777370: 0.80 % 

Prestationsbaserad avgift Ingen Ingen 
Maximal insättningsavgift 1,00 % C (EUR), LU0456547701: 1,0 % 

C (H-NOK), LU0428578230: 2,5 % 
C (H-SEK), LU0413134395: Ingen 
D (EUR), LU0120526693: 1,0 % 
D (H-SEK), LU1327394042: Ingen 
HNWD (H-SEK), LU0977256832: Ingen 
IC (EUR), LU2086633489: Ingen 
IC (H-SEK), LU0977257053: Ingen 
ID (EUR), LU2086634370: Ingen 
UC (EUR), LU1791749010: Ingen 
UC (H-SEK), LU1895565197: Ingen 
ZC (EUR), LU1732231458: Ingen 
ZD (EUR), LU1732231532: Ingen 
 
Två nya andelsklasser introduceras i samband med fusionen: 
C B-Class FIN (EUR), LU2398777297: Ingen 
D A-Class FIN (EUR), LU2398777370: Ingen 

Maximal inlösenavgift 0,50 % Ingen 
Så kallad swing pricing Ingen  Kan tillämpas för att kompensera existerande andelsägare för 

kostnader av insättning och/eller inlösen. 
Risk på SRRI-skala (1-7) 4 4  
Fondspecifika risker Risken i fonden beror främst på att fondens placeringar har lägre 

kreditbetyg. Avkastningen påverkas därmed av kreditrisken, det vill 
säga av osäkerheten för motpartens återbetalningsförmåga samt 
risken för att motparten ej kan sköta sina förpliktelser. Att fonden 
placerar i obligationer med lägre kreditbetyg indikerar också en 
högre likviditetsrisk.  

Risken i fonden beror främst på att fondens placeringar har lägre 
kreditbetyg. Avkastningen påverkas därmed av kreditrisken, det vill 
säga av osäkerheten för motpartens återbetalningsförmåga samt 
risken för att motparten ej kan sköta sina förpliktelser. Att fonden 
placerar i obligationer med lägre kreditbetyg indikerar också en 
högre likviditetsrisk. 

Risker Derivat-, likviditets-, motparts-, kredit, ränte- och operativ risk Derivat-, likviditets-, motparts-, kredit-, ränte-, valuta- och operativ 
risk 

 

  


