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SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Stiftelsefond
Balanserad. Fondens riskmått förändras så att eftersträvad marknadsrisk, mätt som standardavvikelse, justeras till att ligga i spannet 2 - 15 procent under normala marknadsförhållanden. Vidare
förlängs fondens handelscykel med en dag och samtidigt införs slutkursvärdering av fondens tillgångar. Dessa förändringar är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft 5 september 2018.
Till dig som är kund i SEB Stiftelsefond Balanserad
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.
Bakgrund till förändringen av fondens riskmått
Förändringen av fondens riskmått är ett led i ambitionen att
möjliggöra en mer ändamålsenlig förvaltning av fonden i alla
lägen. Ändringen är inte avsedd att förändra risken i fonden.
Volatiliteten (svängningarna) på marknaderna har under lång
tid varit mycket låg varför SEB Investment Management AB
(”SEB IM AB”) har ansett att det finns anledning att se över
vad som kan anses vara ”normala marknadsförhållanden” och
göra justeringar i linje med detta.
Fondens nya riskmått
Efter analys av nuvarande marknadsförutsättningar har SEB
IM AB kommit fram till att fondens riskmått bör justeras till att
ligga i spannet 2–15 procent, istället för som tidigare 5–20
procent. Detta innebär att fondens fondbestämmelser ändras
så att de anger att den eftersträvade standardavvikelsen för
fonden under normala marknadsförhållanden beräknas ligga i
detta spann mätt över rullande 24–månadersperioder.
Ändring av handelscykel
Fondens handelscykel kommer att ändras så att försäljning
och inlösen av andelar normalt kommer att verkställas en
bankdag efter den bankdag som begäran har kommit SEB
IMAB tillhanda, under förutsättning att begäran registrerats
före den dagliga bryttidpunkten kl. 15.30.

Samtidigt införs slutkursvärdering av fondens tillgångar.
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 kl. 15.30. Fondbolaget
arbetar löpande med att införa mer enhetliga processer
gällande handeln med fonderna och fondernas värdering.
Förändringarna träder i kraft den 5 september 2018
Finansinspektionen har godkänt de ovan beskrivna ändringarna samt även andra uppdateringar så som språkliga
justeringar i fondbestämmelserna.
Fondens inriktning eller egenskaper i övrigt ändras inte och
förändringarna träder i kraft den 5 september 2018.
Observera att ändringen av handelscykel träder i kraft vid
bryttiden kl. 15.30 den 4 september 2018 så att begäran om
försäljning och inlösen som registrerats efter kl. 15.30 den 4
september 2018 följer den förlängda handelscykeln med
slutkursvärdering.
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Mer Information
Uppdaterad produktdokumentation såsom informationsbroschyr och faktablad finns från och med den 5 september på www.seb.se/fonder.

