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Likvidation av SEB Trygg Pension Nyttja och SEB Trygg 
Pension Spara 

Styrelsen för fondbolaget för SEB Trygg Pension (”fondparaplyet”), har beslutat att stänga de två 

befintliga fonderna, SEB Trygg Pension Nyttja den 7 november 2022 och SEB Trygg Pension Spara 

den 8 november 2022 (”stängningsdatumen”). 

Orsak till stängningarna 

Fondbolaget informerades av en av den befintliga andelsägaren om dennes avsikt att lösa in alla sina 

investeringar i fonderna på stängningsdatumen (”inlösen”). Som ett resultat av denna inlösen 

kommer fondernas NAV att sjunka till nära noll, och förvaltningsbolaget anser att fonderna inte 

längre kan leva vidare efter detta, och att de därför behöver stängas. 

Då det inte finns fler fonder i fondparaplyet, kommer fondbolaget att likvidera fondparaplyet, när 

fonderna har stängts i enlighet med detta. 

Likvidationsplan 

När inlösen har skett kommer fonderna att likvideras av fondbolaget via dess filial i Luxemburg den 9 

november 2022 (”likvidationsdagen”). 

Alla andelsklasser i fonderna kommer att stängas och redovisas i tabellen nedan. 

Fond    Andelsklass ISIN 

SEB Trygg Pension Nyttja  IC (SEK)  LU0945390648 

SEB Trygg Pension Spara  IC (SEK)  LU0223784496 

I anslutning till detta meddelande, daterat den 16 september 2022, kommer fonderna inte längre att 

acceptera några nyteckningar från potentiella nya investerare. Teckningar, byten och inlösen 

kommer dock att fortsätta att accepteras från befintliga andelsägare fram till stängningsdatumen. 
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Du som är andelsägare har rätt att utan kostnad lösa in dina andelar i fonderna från och med datumet 

för detta meddelande till respektive stängningsdatum för fonderna. Om du inte begär inlösen, 

kommer dina andelar i den berörda fonden att tvångsinlösas på respektive stängningsdatum. 

Alla tillgångar och skulder kommer att realiseras, och likvidationslikviden kommer att betalas ut till 

andelsägare i proportion till deras innehav, och regleras i enlighet med fondens prospekt och 

förvaltningsreglerna baserat på NAV per andel beräknat per upphörandedatum. 

Eventuella kostnader relaterade till fonderna och fondernas likvidation kommer att bäras av SEB 

Investment Management AB (”fondbolaget”). 

Eventuella likvidationsintäkter som inte kan delas ut till andelsägarna vid avslutandet av 

likvidationen ska vara föremål för en deposition hos "Caisse de Consignation" i Luxemburg. Belopp 

som fortfarande är outtagna efter 30 år kommer att förverkas enligt relevant luxemburgsk lag. 

 
 
 
 
 
  
 


