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SEB European High Yield Fund: Förändringar 
och nytt namn 

Du behöver inte göra något med anledning av denna information 
och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att 
du känner till förändringarna. 

SEB European High Yield Fund kommer att genomgå ett antal 
förändringar: nytt namn, högre hållbarhetsklassificering, nytt 
investeringsmål och ny placeringsinriktning. Förändringarna 
träder i kraft den 30 december 2022. 

Utifrån fondens nya investeringsmål (beskrivet nedan) kan vissa 
innehav behöva bytas ut, vilket kan leda till transaktions-
kostnader för fonden.  

Om du vill lösa in ditt innehav i fonden innan förändringarna 
träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 28 december 
2022. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller 
försäljning i fonden. Observera att försäljning kan leda till 
skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer 
information. 

Sammanfattning av fondförändringar 

• Nytt namn: Fonden byter namn till SEB Climate Focus 
High Yield Fund. 
 

• Högre hållbarhetsklassificering: SEB European High 
Yield Fund har klassificerats som artikel 8 enligt EU:s 
hållbarhetsklassificering (SFDR), vilket innebär att den 
främjat hållbara egenskaper.  
 
Efter förändringen kommer fonden inte bara främja 
hållbara egenskaper utan få hållbar investering som 
mål, och därmed klassificeras som artikel 9 enligt 
SFDR. 
 

• Nytt investeringsmål: Fondens investeringsmål har 
varit att långsiktigt öka värdet av din investering 
genom att överträffa sitt jämförelseindex.  
 
Fonden kommer framöver att ha som mål att bidra 
positivt till minskade klimatförändringar enligt bland 
annat målet för Parisavtalet och att öka värdet av din 
investering över tid. 
 

• Ny placeringsinriktning och nytt 
investeringsområde: Fonden har huvudsakligen 
investerat i obligationer utfärdade av europeiska bolag 
med lägre kreditbetyg, så kallade non-investment 

grade eller high yield-obligationer, men har även 
kunnat investera 10 % av sina medel i europeiska 
obligationer utfärdade av bolag med högre kreditbetyg, 
så kallade investment grade-obligationer, eller i globala 
obligationer som saknar officiellt kreditbetyg. 
 
Efter förändringen kommer fonden främst att investera 
i europeiska non investment grade-obligationer med 
tydlig koncentration till investeringar nordiska länder 
(Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) men 
kommer även att kunna investera upp till 20 % av sina 
medel i europeiska investment grade-obligationer, eller 
i globala non investment grade-obligationer. Fonden 
kommer även att kunna investera i obligationer som 
saknar officiellt kreditbetyg. 

SEB European High Yield: Befintliga andelsklasser och 
ISIN 

C (EUR)  LU0977257210 

C (H-NOK)  LU0977257723 

C (H-SEK)  LU0977257640 

D (EUR)  LU0977257301  

D (H-SEK)  LU1084480697  

HNWC (EUR)  LU1084480596 

HNWC (H-NOK)  LU1084481305 

HNWC (H-SEK)  LU1084480752 

HNWD (H-SEK)  LU1084480919 

IC (EUR)  LU0977257483 

IC (H-SEK)  LU1084481131  

ZC (EUR)  LU1732230997 

ZD (EUR)  LU1732231292 

Produktdokumentation 

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig 
på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor 
när förändringarna träder i kraft. 
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Information om 
fondförändringar 

Fondens legala namn  

Nuvarande legalt namn: SEB High Yield – SEB European 
High Yield Fund 

Nytt legalt namn: SEB High Yield – SEB Climate Focus High 
Yield Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


