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                           Stockholm  
11 september 2020 

 
Till dig som är kund i SEB Asienfond Småbolag ex Japan 
 
Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga 
SEB Asienfond Småbolag ex Japan med SEB Asienfond ex Japan. Sammanläggningen 
sker genom att SEB Asienfond Småbolag ex Japan går upp i SEB Asienfond ex Japan. 
Sammanläggningen görs i syfte att uppnå synergieffekter och en effektivare 
förvaltning. 
 
Sammanläggningen genomförs den 16 oktober 2020. 
 
Den mottagande fonden har risknivå 6 på SRRI-skalan. Detta är högre än din 
nuvarande fond som har risknivå 5 på SRRI-skalan. 
 
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 Asienfond Småbolag ex Japan innan 
sammanläggningen gäller följande: 
 
• 9 oktober 2020 kl 13:30: SEB Asienfond Småbolag ex Japan stänger för handel 
• 16 oktober 2020: Sammanläggningen genomförs 
• 19 oktober 2020: Den sammanslagna fonden åter öppen för handel  
 
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 
 
 

 



 

Postadress: 106 40 Stockholm 
Växel: 0771-62 10 00 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Organisationsnummer: 502032-9081, Styrelsens säte: Stockholm www.seb.se 
 

1(1) 

  

              Stockholm  
11 september 2020 

 
Till dig som är kund i SEB Asienfond ex Japan  
 
Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga 
SEB Asienfond Småbolag ex Japan med SEB Asienfond ex Japan. Sammanläggningen 
sker genom att SEB Asienfond Småbolag ex Japan går upp i SEB Asienfond ex Japan. 
Skälet till sammanläggningen är att uppnå synergieffekter och en effektivare 
förvaltning. 
 
Förändringen träder i kraft den 16 oktober 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 Asienfond ex Japan innan sammanläggningen 
träder i kraft behöver detta göras senast kl 13:30 den 16 oktober 2020. Fonden 
öppnar åter för handel den 19 oktober 2020. 
 
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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