
Information om fondförändring

Till dig som är kund i SEB Teknologifond 
Vi vill informera dig om nedan beskrivna förändringar i SEB Teknolo-
gifond. Förändringarna i din fond innebär bland annat att fonden får 
förtydligade hållbarhetskriterier samt att nya andelsklasser införs. 

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.  

Sammanfattning av förändringarna i SEB Teknologifond 
Finansinspektionen har godkänt nedan beskrivna förändringar samt 
även andra uppdateringar så som språkliga justeringar i fondbe-
stämmelserna och samtliga ändringar träder i kraft den 10 maj 
2019. Fondens inriktning eller egenskaper i övrigt ändras inte.

Förtydligade av hållbarhetskriterier  
Fonden följer redan särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar 
och beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt 
ansvar och ägarstyrning. I fondbestämmelserna införs lydelser 
som förtydligar detta samt hänvisningar till fondbolagets hållbar-
hetspolicy, som återfinns på www.seb.se/fondbolaget, och fondens 
informationsbroschyr där hållbarhetsinformation finns inkluderad.

Ändring av handelscykel och slutkursvärdering av fondens tillgångar  
Fondens handelscykel ändras så att köp- och säljorder avseende 
andelar normalt kommer att verkställas bankdagen efter den bank-
dag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, under förut-
sättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 

15:30. I samband med detta kommer slutkursvärdering av fondens 
tillgångar att tillämpas. Detta innebär att fondens andelskurs 
(NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella 
instrument som ingår i fonden den bankdag begäran om köp eller 
försäljning lämnats, under förutsättning att begäran registrerats 
före den dagliga bryttidpunkten. Ändringen av handelscykeln träder 
i kraft vid bryttidpunkten kl. 15:30 den 9 maj 2019. Begäran om 
köp, försäljning eller byte av andelar som registrerats efter denna 
tidpunkt kommer att följa den nya handelscykeln med slutkursvär-
dering. Fondbolaget arbetar löpande med att införa mer enhetliga 
processer gällande handeln med fonderna och fondernas värdering.

Införande av andelsklasser  
Fonden har idag inga andelsklasser och lämnar inte utdelning. 
Förändringen innebär att den befintliga fonden omvandlas till en 
icke-utdelande andelsklass benämnd A. Två nya andelsklasser 
införs och dessa blir benämnda B) Icke utdelande andelsklass 
(handlas i USD) och C) Utdelande andelsklass (handlas i USD). Se 
nedanstående tabell som sammanfattar fondens andelsklasser 
efter förändringarna.

 
Rätt till inlösen av andelar 
Som andelsägare har du rätt att lösa in dina andelar om du inte längre 
vill vara investerad i fonden. Om du vill byta eller sälja ditt innehav 
innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast kl. 15:30 
torsdagen den 9 maj 2019. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid 
köp, byte eller försäljning i fonden. Vi vill dock uppmärksamma dig på 
att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter för dig.

SEB Investment Management AB har beslutat att inte gå vidare med sammanläggningen mellan SEB Teknologifond och SEB 
Teknologifond Lux. Övriga aviserade fondförändringar i SEB Teknologifond kommer att genomföras som planerat den 10 maj 
2019.

Fondens andelsklasser efter förändringarna ISIN-kod Årlig förvaltningsavgift % Fondnummer 
A) Icke utdelande andelsklass (handlas i SEK) SE0000984114 1,5 389
B) Icke utdelande andelsklass (handlas i USD) SE0011644335 1,5 i.u.
C) Utdelande andelsklass (handlas i USD) SE0011644343 1,5 i.u.

Mer information
Uppdaterad produktdokumentation såsom faktablad och informationsbroschyr publiceras maj 2019 på www.seb.se/fonder.


