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              Stockholm juli2020 

 
Till dig som är kund i SEB Hållbarhetsfond Global Index  
 
Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga 
SEB Hållbarhetsfond Global Index med SEB Etisk Global Indexfond. 
Sammanläggningen sker genom att SEB Hållbarhetsfond Global Index går upp i SEB 
Etisk Global Indexfond. Skälet till sammanläggningen är att fonderna är snarlika och 
genom sammanläggningen är målet att uppnå synergieffekter och en effektivare 
förvaltning. 
 
I samband med sammanläggningen kommer vissa förändringar ske i SEB Etisk Global 
Indexfonds mål och placeringsinriktning och fonden byter namn till SEB Hållbar Global 
Indexnära. Sammanläggningen genomförs den 21 augusti 2020. 
 
Du behöver inte göra något med anledning av förändringarna och sammanläggningen 
utlöser inte några skattekonsekvenser. Eventuellt månadssparande flyttas 
automatiskt över till den övertagande fonden. 
 
Vill du byta eller sälja ditt innehav i SEB Hållbarhetsfond Global Index innan 
sammanläggningen gäller följande: 
• 14 augusti 2020 kl 13:00: SEB Hållbarhetsfond Global Index stänger för handel 
• 21 augusti 2020: Förändringar träder i kraft 
 
I bifogad information kan du 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, 
Telefonbanken på 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor.  
 
Vänliga hälsningar 
SEB 
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Till dig som är kund i SEB Etisk Global Indexfond  
 
Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga 
SEB Hållbarhetsfond Global Index med SEB Etisk Global Indexfond.  
 
Sammanläggningen sker genom att SEB Hållbarhetsfond Global Index går upp i SEB 
Etisk Global Indexfond. Skälet till sammanläggningen är att fonderna är snarlika och 
genom sammanläggningen är målet att uppnå synergieffekter och en effektivare 
förvaltning.  
 
I samband med sammanläggningen byter fonden jämförelseindex och vissa 
förändringar sker i fondens mål och placeringsinriktning. Fonden byter samtidigt namn 
till SEB Hållbar Global Indexnära.  
 
Förändringarna träder i kraft den 21 augusti 2020.  
 
Du behöver inte göra något med anledning av förändringarna och sammanläggningen 
utlöser inte några skattekonsekvenser. ¨ 
 
Vill du byta eller sälja ditt innehav i SEB Etisk Global Indexfond innan 
sammanläggningen gäller följande:  
 
• • 19 augusti 2020 kl 13:00: SEB Etisk Global Indexfond stänger för handel  
• • 21 augusti 2020: Förändringarna träder i kraft  
 
I bifogad information kan du 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, 
Telefonbanken på 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor.  
 
Vänliga hälsningar  
SEB 

 


