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Sammanläggningen, som genomförs i form av en fusion, innebär att 
alla tillgångar och skulder inklusive upplupna intäkter i den över-
låtande fonden SEB Teknologifond – Lux överförs till den mottagande 
fonden SEB Teknologifond. Vid sammanläggningen upphör den 
överlåtande fonden, SEB Teknologifond – Lux.

Till dig som är kund i SEB Teknologifond Lux
Som kund i SEB Teknologifond – Lux är det viktigt att du förstår hur 
sammanläggningen påverkar dig. Vänligen läs därför innehållet i detta 
dokument samt det bifogade faktabladet för SEB Teknologifond. Ditt 
innehav kommer automatiskt att överföras till SEB Teknologifond om 
du inte avyttrar dina andelar innan den 3 maj 2019. 

Vi anser att sammanläggningen kommer att vara till fördel för 
andelsägarna genom att förvaltningen av fonden blir mer effektiv. 
Sammanläggningen påverkar inte värdet av din investering. Det leder 
inte heller till utspädningseffekter i den mottagande fonden, SEB 
Teknologifond. Kostnader som kan uppstå på grund av sammanlägg-
ningen kommer att betalas av SEB Investment Management AB och 
påverkar inte andelsägarna.

Sammanläggningen har godkänts av tillsynsmyndigheten i Luxem-
bourg, Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
SEB Teknologifond – Lux är registrerad i Luxemburg och den mottagan-
de fonden, SEB Teknologifond, är registrerad i Sverige vilket gör detta 
till en gränsöverskridande fondsammanläggning. 

Bra för dig som andelsägare att känna till
Punkt 1 och 2, nedan, berör endast andelsägare utanför Sverige.

1. Vid sammanläggningen kommer andelar i SEB Teknologifond att 
handlas via vår globala distributör, SEB AB. Detta betyder att du 
behöver vara kund hos SEB AB för att ha möjlighet att investera 
i SEB Teknologifond. En representant från SEB AB kommer att ta 
kontakt med dig för att hjälpa dig registrera dig som kund, om du 
inte redan är det.

2. Eftersom detta är en gränsöverskridande sammanläggning, 
kan du som andelsägare bli föremål för beskattning där du har 
skatterättslig hemvist eller i andra jurisdiktioner där du betalar 
skatt. Vänligen kontakta din finansiella rådgivare angående 
sammanläggningens konsekvenser enligt de lagar i det land du 
har din nationalitet, skatterättsliga hemvist eller där ditt bolag är 
registrerat.

3. Att sälja eller byta andelar kan leda till skattekonsekvenser. Var god 
och kontakta din finansiella rådgivare.

4. Du som andelsägare får byta – utan avgift – till en annan fond som 
förvaltas av SEB Investment Management AB. Vänligen se avsnittet 
“Tidsplan för sammanläggningen”, nedan.

Din investering i SEB Teknologifond - Lux
I samband med sammanläggningen kommer dina andelar i SEB 
Teknologifond – Lux att överföras automatiskt till den Sverigeregistre- 
rade fonden SEB Teknologifond  om du inte säljer dina andelar innan 
den 3 maj 2019. 

Det totala värdet av de andelar som du får i den mottagande fonden, 
SEB Teknologifond, avspeglar det totala värdet av dina andelar i SEB 
Teknologifond – Lux. Det kan därför medföra att du inte får samma 
antal andelar i den mottagande fonden. 

Vid sammanläggningen kommer andelsklasserna B och C i SEB 
Teknologifond, se ovan, att riskklassificeras som 5 på den EU- 
gemensamma SRRI-skalan som går från 1 till 7, där 7 är det högsta 
värdet. Andelsklasserna i SEB Teknologifond – Lux klassificeras som 5 
på SRRI-skalan. SEB Teknologifonds befintliga andelsklass 
(SE0000984114) klassificeras som 6 på SRRI-skalan.

Samtidigt ändras handelscykeln i SEB Teknologifond så att köp- och 
säljorder normalt kommer att verkställas bankdagen efter den 
bankdag som ordern registrerats om 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 bryttiden kl. 15.30 den 9 
maj 2019.

För mer information om den mottagande fonden, SEB Teknologifond, 
vänligen se fondens faktablad. 

Fondbolaget SEB Investment Management AB arbetar för att kontinuerligt förbättra och 
förenkla vårt fondutbud. Efter en noggrann genomgång har vi beslutat att slå samman SEB 
Fund 3 - SEB Technology Fund, nedan kallad SEB Teknologifond – Lux , med SEB Teknologifond. 
Sammanläggningen är genomförd den 13 maj 2019. 

Information om fondförändring

Mer Information 

Uppdaterad produktdokumentation såsom faktablad och prospekt finns från och med den 13 maj 2019 på www.seb.se/fonder. 

Andelar i SEB Teknologifond - Lux 
(den överlåtande fonden)

Vid sammanläggningen flyttas  
andelarna till SEB Teknologifond 
(den mottagande fonden)

C (USD), LU0427864466 B (USD), SE0011644335

D (USD), LU0047324487 C (USD), SE0011644343
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Tidsplan för sammanläggningen
• 3 maj 2019: Sista dag att sälja andelar innan sammanläggningen 

för de andelsägare som inte vill vara investerade i SEB 
Teknologifond.

• 3 maj 2019: Den överlåtande fonden, SEB Teknologifond – Lux, 
stänger för handel.

• 10 maj 2019: Den slutliga andelskursen för SEB Teknologifond – 
Lux beräknas.

• 13 maj 2019: Sammanläggningen är genomförd och alla tillgångar 
och skulder från SEB Teknologifond – Lux är flyttade till SEB 
Teknologifond.

• 13 maj 2019: SEB Teknologifond öppnar för handel.

 
Beräkning av utbytesförhållandet 
Som en del av sammanläggningsprocessen använder vi ett utbytes-
förhållande när vi konverterar andelar i SEB Teknologifond - Lux till 
andelar i SEB Teknologifond.

För att beräkna utbytesförhållandet delar vi det totala nettovärdet för 
den överlåtande fonden (SEB Teknologifond - Lux) med det totala 
nettovärdet, per fondandel, i den mottagande fonden (SEB Teknologi-
fond). 

Det totala värdet av de nya andelarna kommer att avspegla det totala 
värdet av andelarna i den överlåtande fonden.

Uppdaterad produktdokumentation
Uppdaterad produktdokumentation för SEB Teknologifond, daterad 
maj 2019, publiceras på www.sebgroup.lu samt www.seb.se och kan 
även erhållas av SEB. 

Du kan från SEB Investment Management AB kostnadsfritt beställa 
och ta del av de yttrande som upprättats av fondens revisor,  
PriceWaterhouseCoopers AB, gällande sammanläggningen.

Tabellen nedan innehåller en kort beskrivning av fondernas  
investeringsstrategi samt andra detaljer.

 Legalt namn SEB Fund 3 - SEB Technology Fund  
(den överlåtande fonden) 

SEB Teknologifond
(den mottagande fonden)

Andelsklass och 
svenskt marknads-
föringsnamn 

• Klass C USD, LU0427864466,  
SEB Teknologifond C USD – Lux  
(icke-utdelande)

• Klass D USD, LU0047324487, 
SEB Teknologifond D USD - Lux utd 
(utdelande)

• Klass A SEK, SE0000984114, (icke-utdelande) påverkas 
inte av sammanläggningen

• Klass B USD, SE0011644335, (icke-utdelande) 
• Klass C USD, SE0011644343, (utdelande)

Fondtyp UCITS-fond (värdepappersfond), registrerad i Luxemburg UCITS-fond (värdepappersfond), registrerad i Sverige

Legal status Värdepappersfond (FCP, fonds commun de placement) Värdepappersfond (kontraktuell fond)

Placeringsinriktning SEB Teknologifond – Lux har som målsättning att skapa en 
långsiktig värdetillväxt med hänsyn tagen till fondens risknivå. 
Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva beslut att investera 
globalt i främst marknadsnoterade bolag inom teknologisektorn. 
Vi jämför fondens utveckling med MSCI World Information 
Technology Net Return Index, ett globalt återinvesterande index 
för bolag inom teknologisektorn. Huvudkategorin av finansiella 
instrument i fonden utgörs av aktier och aktierelaterade 
instrument.

SEB Teknologifond har som målsättning att skapa en långsiktig 
värdetillväxt med hänsyn tagen till fondens risknivå.* Med hjälp av 
analys och urval tar vi aktiva beslut att investera globalt i främst 
marknadsnoterade bolag inom teknologisektorn. Vi använder oss 
av en objektiv och disciplinerad investeringsprocess i syfte att 
identifiera bolag som har en hög ESG rankning avseende miljö, 
sociala faktorer och bolagsstyrning. Utifrån detta univers söker vi 
identifiera bolag som vi anser vara gynnsamt värderade. I 
normalfallet strävar vi efter att i första hand begränsa de största 
bolagens vikt av fondens portfölj och därefter investera lika 
mycket i vart och ett av de bolag som ingår i portföljen. Viss 
variation kan förekomma över tid, till exempel beroende av 
aktiernas utveckling. Vi jämför fondens utveckling med MSCI 
World Information Technology Net Return Index, ett globalt 
återinvesterande aktieindex med bolag inom teknologisektorn. 
Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av aktier 
och aktierelaterade instrument.  
* Lydelsen i första meningen har reviderats något i samband med den 
årliga uppdateringen av faktabladen.

Varderingsdag Andelsvärdet beräknas normalt de dagar banken har öppet i 
Luxemburg, förutom den 24 och den 31 december.

Andelsvärdet beräknas normalt bankdagar i Sverige.

Bryttid 15.30 CET 15.30 CET

Gällande avgift 1,5 % 1,5 %

Basvaluta USD SEK

Fondadministratör The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch The Bank of New York Mellon, London Branch

Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Transfer agent 
(ansvarig för 
andelsägarregistret)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Fondbolag SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
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