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Till dig som är kund i SEB Teknologifond 
Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB 
Teknologifond-Lux med SEB Teknologifond. Sammanläggningen sker genom att SEB Teknologifond- 
Lux går upp i SEB Teknologifond. Syftet är att skapa en mer effektiv förvaltning och uppnå 
synergieffekter. 

 
I samband med sammanläggningen kommer SEB Teknologifonds hållbarhetskriterier förtydligas 
samt nya andelsklasser införas. 

 
Sammanläggningen genomförs den 10 maj 2019. 

 
Du behöver inte göra något med anledning av förändringarna och sammanläggningen utlöser inte 
några skattekonsekvenser. 

 
Vill du byta eller sälja ditt innehav i SEB Teknologifond innan sammanläggningen behöver en order 
vara registrerad hos SEB AB senast kl 15:00 den 9 maj 2019. Fonden öppnar igen för handel 
den 13 maj 2019. 

 
I bifogad ”Information om fondförändring” kan du läsa mer om detaljerna kring förändringarna och 
vad de innebär för dig. 

 
Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare, Telefonbanken 
på 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor. 

 
Vänliga hälsningar 

 
SEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress: 106 40 Stockholm 
Besöksadress: Stjärntorget 4 
Telefonbanken privat: 0771-365 365 
Telefonbanken företag: 0771-62 53 53 
Växel: 0771-62 10 00 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Styrelsens säte: Stockholm 
Organisationsnummer: 502032-9081 
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Förändringar i SEB Teknologifond
April 2019

Till dig som kund i SEB Teknologifond 
Vi vill informera dig om nedan beskrivna förändringar i SEB Tekno-
logifond. Förändringarna i din fond innebär bland annat att fonden 
får förtydligade hållbarhetskriterier samt att nya andelsklasser 
införs. Dessutom kommer fonden att vara mottagande fond när 
den sammanläggs med den Luxemburgregistrerade fonden SEB  
Teknologifond – Lux.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information 
och värdet på ditt fondsparande påverkas inte. Men eftersom du är 
kund i fonden är det viktigt att du känner till förändringarna.  

Sammanläggningen  
Sammanläggningen genomförs i form av en fusion och innebär 
att alla tillgångar och skulder, inklusive upplupna intäkter, i den 
överlåtande fonden, SEB Teknologifond – Lux, är överförda till den 
mottagande fonden SEB Teknologifond när sammanläggningen är 
genomförd den 13 maj 2019. Själva sammanläggningen förväntas 
inte ha någon väsentlig inverkan, eller medföra betydande föränd-
ringar, på fondens sammansättning av tillgångar. Huvudskälet till 
sammanläggningen är att vi inte anser att det finns anledning att ha 
två i stort sett identiska fonder. SEB Teknologifond – Lux är regist-
rerad i Luxemburg och SEB Teknologifond är registrerad i Sverige. 
Berörd tillsynsmyndighet i Luxemburg, Commission de Surveillance 
du Secteur Financier, har gett sitt godkännande till sammanlägg-
ningen.

Sammanfattning av förändringarna i SEB Teknologifond 
Finansinspektionen har godkänt nedan beskrivna förändringar samt 
även andra uppdateringar så som språkliga justeringar i fondbe-
stämmelserna och samtliga ändringar träder i kraft den 10 maj 
2019. Fondens inriktning eller egenskaper i övrigt ändras inte.

Förtydligade av hållbarhetskriterier  
Fonden följer redan särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar 
och beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt 
ansvar och ägarstyrning. I fondbestämmelserna införs lydelser 
som förtydligar detta samt hänvisningar till fondbolagets hållbar-
hetspolicy, som återfinns på www.seb.se/fondbolaget, och fondens 
informationsbroschyr där hållbarhetsinformation finns inkluderad.

Ändring av handelscykel och slutkursvärdering av fondens tillgångar  
Fondens handelscykel ändras så att köp- och säljorder avseende 

andelar normalt kommer att verkställas bankdagen efter den bank-
dag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, under förut-
sättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 
15:30. I samband med detta kommer slutkursvärdering av fondens 
tillgångar att tillämpas. Detta innebär att fondens andelskurs 
(NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella 
instrument som ingår i fonden den bankdag begäran om köp eller 
försäljning lämnats, under förutsättning att begäran registrerats 
före den dagliga bryttidpunkten. Ändringen av handelscykeln träder 
i kraft vid bryttidpunkten kl. 15:30 den 9 maj 2019. Begäran om 
köp, försäljning eller byte av andelar som registrerats efter denna 
tidpunkt kommer att följa den nya handelscykeln med slutkursvär-
dering. Fondbolaget arbetar löpande med att införa mer enhetliga 
processer gällande handeln med fonderna och fondernas värdering.

Införande av andelsklasser  
Fonden har idag inga andelsklasser och lämnar inte utdelning. 
Förändringen innebär att den befintliga fonden omvandlas till en 
icke-utdelande andelsklass benämnd A. Två nya andelsklasser 
införs och dessa blir benämnda B) Icke utdelande andelsklass 
(handlas i USD) och C) Utdelande andelsklass (handlas i USD). Se 
nedanstående tabell som sammanfattar fondens andelsklasser 
efter förändringarna.

 
Rätt till inlösen av andelar 
Som andelsägare har du rätt att lösa in dina andelar om du inte längre 
vill vara investerad i fonden. Om du vill byta eller sälja ditt innehav 
innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast kl. 15:30 
torsdagen den 9 maj 2019. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid 
köp, byte eller försäljning i fonden. Vi vill dock uppmärksamma dig på 
att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter för dig.

Ytterligare information 
Eventuella legala och administrativa kostnader som kan komma 
att uppstå på grund av sammanläggningen betalas av fondbolaget 
och dina rättigheter som kund i fonden förändras inte. Samman-
läggningen kommer inte att leda till några utspädningseffekter. 
Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser 
för dig som är skattskyldig i Sverige. I fråga om juridiska personer 
och utländska fondandelsägare kan andra regler gälla. Den som 
är osäker på eventuella skattekonsekvenser, bör söka hjälp hos en 
skatteexpert. Du kan från SEB kostnadsfritt beställa och ta del av 
det yttrande som upprättats av fondens revisor gällande samman-
läggningen.

SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Teknologifond. Dessutom kommer 
fonden att vara mottagande fond när den sammanläggs med den Luxemburgregistrerade fonden SEB Fund 3 – SEB Technology 
Fund, nedan benämnd SEB Teknologifond – Lux. 

Fondens andelsklasser efter förändringarna ISIN-kod Årlig förvaltningsavgift % Fondnummer 
A) Icke utdelande andelsklass (handlas i SEK) SE0000984114 1,5 389
B) Icke utdelande andelsklass (handlas i USD) SE0011644335 1,5 i.u.
C) Utdelande andelsklass (handlas i USD) SE0011644343 1,5 i.u.

Mer information
Uppdaterad produktdokumentation såsom faktablad och informationsbroschyr publiceras maj 2019 på www.seb.se/fonder.
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