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SEB Sustainable High Yield Fund: Nytt 
investeringsmål och nytt namn  

SEB European High Yield Fund: Nytt 
investeringsmål 

SEB Investment Management har höga ambitioner med 
hållbarhetsarbetet och arbetar ständigt med att förbättra 
och utveckla det.  

I december 2020 antogs därför en ny, uppdaterad 
hållbarhetspolicy. Vi har också förtydligat vårt 
ställningstagande när det gäller klimatförändringar, bland 
annat med målsättningen om en koldioxidneutral 
investeringsportfölj år 2040. Detta gäller för alla våra 
fonder, inte bara våra hållbara fonder.  

I mars 2021 började vi implementera hållbarhetspolicyn. 
Det innebär att alla våra fonder inför samma höga 
ambitionsnivå.  

När vi nu arbetar med samma metoder och ambitionsnivå i 
förvaltningen av alla våra fonder finns det inte längre ett 
behov av att göra skillnad mellan ”hållbara” och andra 
fonder. SEB Investment Management har därför beslutat 
att ta bort benämningen ”Hållbar” eller ”Sustainable” i 
våra fonders namn. Utifrån detta kommer SEB Sustainable 
High Yield Fund att byta namn till SEB Global High Yield 
Fund per den 30 juli 2021. SEB European High Yield Fund 
behåller sitt namn.  

Mer om vår ambitionsnivå gällande hållbarhet  

• Integrerad hållbarhetsanalys – hållbarhet utgör 
en viktig del av alla våra investeringsbeslut och 
investeringsprocesser. En viktig uppgift är att 
identifiera företag som har påbörjat eller som står 
inför förändring och som vidtar strategiska och 
finansiella åtgärder för att kunna fortsätta vara 
konkurrenskraftiga i omställningen till en mer 
hållbar ekonomi.   
 

• Exkludering – vi väljer bort bolag som kränker 
mänskliga rättigheter, bidrar till allvarliga 
miljöskador eller är verksamma i branscher eller 
inom verksamhetsområden som har stora 
utmaningar gällande hållbarhet, till exempel 

fossila bränslen, tobak och kommersiell 
spelverksamhet. (Läs mer om vilka bolag vi 
exkluderar i vår uppdaterade hållbarhetspolicy 
på sebgroup.com) 
 

• Aktivt ägarskap – som ägare och investerare har 
vi ett ansvar och en möjlighet att driva utveckling 
och påverka företagen i deras hållbarhetsarbete.  

Du kan läsa mer om fondbolagets hållbarhetsarbete och 
vår uppdaterade hållbarhetspolicy på sebgroup.com. 

Förändringar i fondernas prospekt 

I fondernas prospekt har förändringar gjorts för att 
förtydliga och skapa större transparens. Förändringarna 
kommer att ske per den 30 juli 2021. 

 
• Vi har tagit bort meningen som beskriver att 

innehaven är noterade på en börs eller handlade 
på en reglerad marknad eller på en annan 
marknad i Europa, USA, Kanada eller Australien. 
Vi har även lagt till kreditbetyg för tillgångarna 
som fonderna investerar i samt uppdaterat 
formuleringen kring ”swing pricing”. 

 

• I SEB Global High Yield Fund (nytt namn) har vi 
under investeringsmål förtydligat sektionen kring 
prestationsbaserad avgift gällande tröskelvärdet. 
Vi har även beskrivit investeringsmålet tydligare 
kring obligationer inom segmentet ”non-
investment grade”. 
 

• I SEB European High Yield Funds investeringsmål 
har vi förtydligat andelen tillgångar i europeiska 
”Investment grade-obligationer” som fonden 
investerar i från i viss utsträckning till 10 % av 
innehaven. Utöver detta har globala “non-
investment grade-obligationer” lagts till 
investeringsuniverset, också med gränsen 10 %. 
Även detaljer kring fondens jämförelseindex har 
lagts till. 

Produktdokumentation 

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns 
tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och 
via våra kontor när förändringarna träder ikraft.  
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Berörda andelsklasser och ISIN för SEB Sustainable High 
Yield Fund (nytt namn SEB Global High Yield Fund) 
  
 
SEB Sustainable High Yield Fund C (EUR), LU0456547701 
 
SEB Sustainable High Yield Fund C (H-NOK), LU0428578230 
 
SEB Sustainable High Yield Fund C (H-SEK), LU0413134395  
 
SEB Sustainable High Yield Fund D (EUR), LU0120526693 
 
SEB Sustainable High Yield Fund D (H-SEK), LU1327394042  
 
SEB Sustainable High Yield Fund HNWD (H-SEK), 
LU0977256832  
 
SEB Sustainable High Yield Fund IC (EUR), LU2086633489 
 
SEB Sustainable High Yield Fund ID (EUR), LU2086634370  
 
SEB Sustainable High Yield Fund UC (EUR), LU1791749010  
 
SEB Sustainable High Yield Fund UC (H-SEK), LU1895565197  
 
SEB Sustainable High Yield Fund ZC (EUR), LU1732231458  
 
SEB Sustainable High Yield Fund ZD (EUR), LU1732231532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Berörda andelsklasser och ISIN för SEB European High 
Yield Fund  
  
 
SEB European High Yield Fund C (EUR), LU0977257210 
 
SEB European High Yield Fund C (H-NOK), LU0977257723 
 
SEB European High Yield Fund C (H-SEK), LU0977257640  
 
SEB European High Yield Fund D (EUR), LU0977257301 
 
SEB European High Yield Fund D (H-SEK), LU1084480679  
 
SEB European High Yield Fund HNWC (EUR), LU1084480596  
 
SEB European High Yield Fund HNWC (H-NOK), 
LU1084481305 
 
SEB European High Yield Fund HNWC (H-SEK), 
LU1084480752  
 
SEB European High Yield Fund HNWD (H-SEK), 
LU1084480919 
 
SEB European High Yield Fund IC (EUR), LU0977257483 
 
SEB European High Yield Fund IC (H-SEK), LU1084481131  
 
SEB European High Yield Fund ZC (EUR), LU1732230997 
 
SEB European High Yield Fund ZD (EUR), LU1732231292 

 

 

 


