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Förändringar i SEB Euroland Gratis
Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag SEB Investment Management AB har
beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Euroland Gratis. Du behöver inte göra någonting
med anledning av förändringarna.
Förändringarna, som träder i kraft den 20 april 2017, innebär att fondens placeringsinriktning breddas
för att kunna tillämpa särskilda hållbarhetskriterier, vilket ger utökade möjligheter att förvalta fonden
utifrån hänsyn till exempelvis miljö och mänskliga rättigheter.
Samtidigt kommer fonden att ändra sitt räkenskapsår samt tillämpa ny metod för riskberäkning.
På baksidan av detta brev kan du som andelsägare i fonden läsa mer om detaljerna kring
förändringarna och vad de innebär för dig.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även kontakta
Telefonbanken på 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor.
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SEB Investment Management AB, Luxemburgfilialen har beslutat att genomföra förändringar i
fonden SEB Euroland Gratis. Förändringarna träder i kraft 20 april 2017 och är godkända av
finansinspektionen i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Till dig som är kund i SEB Euroland Gratis
Det finns inget krav på att du ska göra något med anledning av
denna information. Förändringarna som beskrivs i detta
dokument kommer inte att påverka värdet av ditt fondsparande.
Men eftersom du är kund i fonden är det viktigt att du känner till
förändringarna. Förändringarna gäller fondens båda andelsklasser.

Förändringarna i korthet
Placeringsstrategi
Fonden har hittills varit en indexfond men kommer att ändras
och bli en indexnära fond. Fondens förvaltare eftersträvar att
följa, utan att replikera, utvecklingen av NASDAQ EURO 50
Index NTR. Då fonden följer SEB:s hållbarhetskriterier kan dock
fondens avkastning avvika från index. Denna förändring
kommer att ha en begränsad påverkan på fondens avkastning.
Räkenskapsår
Fonden får ett nytt räkenskapsår som träder i kraft den 1 juli
2017. Det räkenskapsår som börjar då kommer att sluta den 31
december 2017. Det följande räkenskapsåret startar den 1
januari 2018 och slutar den 31 december 2018.

Riskhantering
Fonden kommer, från och med den 20 april 2017, att använda
den så kallade åtagandemetoden för att beräkna fondens globala
exponering. Vår bedömning är att åtagandemetoden är mer
lämplig med tanke på fondens investeringsstrategi.
Enligt åtagandemetoden beräknas fondens derivatexponeringar
som om de vore direkta investeringar i fondens underliggande
positioner.
Hittills har fondförvaltaren använt den så kallade Value at Risk
(VaR) metoden. Vi definierar VaR som en statistisk metod som
beskriver den största potentiella förlust en fond kan drabbas av
givet en viss sannolikhet och tidsperiod.
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