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Styrelsen i SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonderna
SEB Pensionsfond - Lux1 och SEB Pensionsfond Plus - Lux2. Förändringarna träder i kraft den 22 maj 2017 och är
godkända av tillsynsmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Till dig som är kund i SEB Pensionsfond och SEB Pensionsfond Plus
Du behöver inte göra något med anledning av den information
som beskrivs nedan. Men eftersom du är kund i fonden är det
viktigt att du känner till förändringarna.
Förändringar i SEB Pensionsfond och SEB Pensionsfond Plus
1) Hänsyn till hållbarhetsfrågor
Förutom SEB:s grundläggande hållbarhetsprinciper, som
beskrivs i avsnitt 3, “Placeringsmål och placeringsinriktning” i
den allmänna delen av fondens prospekt, tar delfonden även
hänsyn till andra etiska och/eller hållbarhetsprinciper som
bestäms av fondbolaget.
2) Handelscykel
Delfonderna kommer även framöver att ha bryttiden klockan
15.30, men handelscykeln förlängs med en dag som en
anpassning till de underliggande innehavens handelscykel.
Bryttiden för ordrar i Sverige via SEB för våra Luxemburgbaserade fonder är 13.30, medan bryttiden för ordrar inom fondförsäkring är 13.00. Exempel: Om du köper eller säljer andelar
före bryttiden på en måndag, kommer transaktionen att
baseras på tisdagens andelsvärde och effektueras på onsdagen.
Förändringar som endast påverkar SEB Pensionsfond
a. Lydelserna för fondens mål och placeringsinriktning har
förändrats något för att säkerställa likhet med de lydelser som
används i delfonden SEB Pensionsfond Plus, samt för att
tydliggöra placeringsinriktningen för SEB Pensionsfond. De
huvudsakliga tilläggen beskrivs på följande sätt (i fet stil):

Delfonden kan även investera i andelar/aktier i UCITS- och
UCI-fonder såsom, men inte begränsad till, fonder som
investerar i så kallade högavkastande obligationer (high
yield) och/eller obligationer i tillväxtmarknader (“Emerging Market”), fonder med alternativa strategier och slutna
fastighetsfonder (“REITs“) i sådan omfattning att de kan
anses vara tillåtna tillgångar enligt lagen och som finns
beskrivet i avsnitt 3.1 i den allmänna delen av fondens
prospekt.
b. Fonden kan komma att investera upp till 100 procent av sina
nettotillgångar i UCITS-fonder (värdepappersfonder) och
andra UCI-fonder (börshandlade fonder) under förutsättning
att fonden uppfyller reglerna om riskspridning som beskrivs i
avsnitt 3.2 i den allmänna delen av fondens prospekt.
Klargörande justeringar
I klargörande syfte har några justeringar i den allmänna delen
av SEB Fund 3:s prospekt genomförts.
Ytterligare information
Du behöver, som nämnts inledningsvis, inte vidta några
åtgärder med anledning av de förändringar som sker. Om du
vill byta eller sälja ditt innehav i någon av fonderna innan
förändringarna träder i kraft måste du göra det senast 22 maj
2017. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller
försäljning i fonden. Vi vill dock uppmärksamma att byte eller
försäljning kan medföra skatteeffekter för dig. Vänligen
kontakta din finansiella rådgivare för att diskutera eventuella
skattekonsekvenser.

Fonder som berörs

ISIN-kod

Fondnummer

SEB Pensionsfond, C (SEK)

LU0910517969

198

SEB Pensionsfond, C (USD)

LU0427864201

873

SEB Pensionsfond, D (USD)

LU0044480142

932

SEB Pensionsfond Plus, C (SEK)

LU1368697873

CJC

1

Fonden marknadsförs under detta namn i Sverige. Fondens legala namn är SEB Fund 3 - SEB Pension Fund.

2

Fonden marknadförs under detta namn i Sverige. Fondens legala namn är SEB Fund 3 - SEB Pension Fund Plus.

MER INFORMATION
Från och med den 22 maj 2017 kan du hitta uppdaterad produktdokumentation som återspeglar de
ändringar som beskrivs i detta dokument på www.seb.se/fonder.

