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Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att slå
samman fonden SEB Private Banking Svensk Aktieportfölj med
SEB Sverigefond Chans/Risk. Sammanläggningen är ett led i vår
ambition att ytterligare förädla SEB:s fondsortiment och genomförs
då fonderna har liknande placeringsinriktning och karaktär. Förändringarna träder ikraft den 20-24 november 2014 och är godkända av
Finansinspektionen.

Till dig som är kund i SEB Private Banking Svensk
Aktieportfölj
Sammanläggningen innebär att både tillgångar och skulder i SEB
Private Banking Svensk Aktieportfölj överförs till SEB Sverigefond
Chans/Risk och att alla andelsägare får samma rättigheter.
Fonderna har liknande placeringsinriktning men skiljer sig åt i det
avseendet att SEB Sverigefond Chans/Risk innehav ska vara koncentrerat till ett begränsat antal emittenter. Inriktningen i övrigt är
diversifierad och innehaven är alltså inte begränsade till någon särskild bransch. Ditt innehav överförs till den nya andelsklassen
SEB Sverigefond Chans/Risk C – icke utdelande. Du som kund
behöver inte göra något med anledning av detta och värdet på ditt
fondsparande påverkas inte.
Rättigheter och handelsinformation
Som innehavare av en fond som ingår i en sammanläggning har
du rätt att lösa in ditt innehav utan avgift. Du har även rätt att utan
avgift byta ditt innehav mot en annan fond som förvaltas av samma
fondbolag. Vi vill dock uppmärksamma att inlösen eller byte kan
medföra skatteeffekter för dig.
Önskar du byta eller lösa in ditt innehav i SEB Private Banking
Svensk Aktieportfölj före sammanläggningen gäller följande:

Avgifter
Förvaltningsavgiften i den nya andelsklassen SEB Sverigefond
Chans/Risk, C – icke utdelande kommer att uppgå till 1,15 procent,
vilket är samma förvaltningsavgift som i SEB Private Banking
Svensk Aktieportfölj.
Risk
Båda fonderna har risknivå sex (6) som är den näst högsta på
den EU-gemensamma sjugradiga riskskalan för fonder, den så
kallade SRRI-skalan (SRRI: synthetic risk and reward indicator).
Sammanläggningen kommer därför inte förändra risknivån.
Ytterligare information
Vi vill understryka vikten av att läsa det bifogade faktabladet för
SEB Sverigefond Chans/Risk eftersom det där finns relevant information.
Eventuella legala och administrativa kostnader som kan komma
att uppstå på grund av sammanläggningen betalas av fondbolaget.
Du kan kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättats av fondens revisor gällande sammanläggningen.

• Den 14 november 2014 klockan 15.30 stänger SEB Private
Banking Svensk Aktieportfölj för både nyteckning och inlösen.
• Den 21 november 2014 genomförs sammanläggningen.

MER INFORMATION
Från och med den 24 november 2014 kan du hitta faktablad - samt
informationsbroschyr inklusive fondbestämmelser - som återspeglar de ändringar som beskrivs i detta dokument på
www.seb.se/fonder.
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