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Fonden SEB Bond Fund SEK Lux/SEB Obligationsfond SEK Lux avvecklas
Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag SEB Investment Management AB har
beslutat att avveckla fonden SEB Bond Fund SEK Lux, som i Sverige även marknadsförs under
namnet ”SEB Obligationsfond SEK Lux”. Fonden kommer att stängas för köp och inlösen av andelar
den 3 juli 2017 kl. 15.30 och avvecklingsprocessen påbörjas sedan den 4 juli 2017.
Bakgrunden till beslutet är ett vikande intresse från kunderna, vilket lett till att fondens volym har
minskat till en sådan nivå att det är svårt att förvalta fonden effektivt.
Marknadsvärdet av dina andelar beräknat per den 6 juli sätts in på det konto som är anslutet till ditt
fondsparande. Utbetalningen är planerad att ske under mitten av juli 2017.
Om du månadssparar i fonden behöver du ersätta den med en annan fond eller fördela ditt
månadssparande på dina övriga fonder. Gör du inte detta kommer den del av ditt månadssparande
som skulle investerats i fonden att förbli oplacerat på ditt konto. Lättast gör du förändringen i
din fondfördelning på internetbanken, hos Telefonbanken på telefon 0771-365 365 eller hos din
rådgivare.
På baksidan kan du läsa mer om de praktiska detaljerna kring avvecklingen. Har du ytterligare frågor
är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare, ringa Telefonbanken på telefon 0771-365 365
eller besöka något av våra bankkontor.
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Information om
fondförändringar
Styrelsen i SEB Investment Management AB har beslutat att avveckla SEB Bond Fund SEK. Fonden har haft
betydande utflöden under senare år. Detta har medfört att fondens förvaltade kapital har minskat till den
nivån att det är svårt att förvalta fonden effektivt. I en sådan situation är en avveckling av fonden i investerarnas bästa intresse.
Till dig som är kund
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.
Fonden avvecklas
Vi planerar att påbörja avveckling av fonden den 4 juli
2017. Observera att fondens tre andelsklasser automatiskt ingår i avvecklingen.
Eventuella kostnader i samband med avvecklingen
betalas av SEB Investment Management AB:s fondbolag i
Luxemburg.

Betalning motsvarar värdet
Om du har investeringar i fonden kommer du att få en
betalning som motsvarar värdet av ditt innehav vid
tidpunkten för fondens avveckling. Värdet baseras på
fondens andelskurs (NAV) den 6 juli 2017. Vår målsättning
är att utbetalningen kan ske i mitten av juli.
Ytterligare information
SEB Bond Fund SEK är en delfond inom en paraplyfond
med det legala namnet SEB Fund 5 – SEB Bond Fund
SEK. Den innehåller andelsklasser som marknadsförs i
Sverige under namnen SEB Obligationsfond SEK – Lux
utd, SEB Obligationsfond SEK – Lux och SEB Bond Fund
HNW SEK – Lux utd.

Fonden och dess andelsklasser kommer att stängas för
handel klockan 15:30 den 3 juli 2017. Från och med detta
datum är det inte möjligt att köpa, sälja eller byta dina
andelar.

Fondnamn och andelsklass

ISIN-kod

Fondnr

SEB Bond Fund HNW SEK – Lux utd, HNWD (SEK)

LU0455717420

878

SEB Obligationsfond SEK – Lux, C (SEK)

LU0030175755

920

SEB Obligationsfond SEK – Lux utd, D (SEK)

LU0030175672

921

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

