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Styrelsen för SEB SICAV 2 har beslutat att genomföra nedan beskrivna förändringar i delfonden SEB SICAV 2 - SEB
Eastern Europe Small Cap. Fonden är nedan benämnd SEB Östeuropafond Småbolag C EUR-Lux.
Till dig som är kund i SEB Östeuropafond Småbolag C EUR – Lux
Vi vill informera dig att vi kommer att göra förändringar i fonden. Dessa förändringar, som sammanfattas nedan, träder i kraft
den 23 november 2018. Fondens prospekt och faktablad har uppdaterats för att avspegla dessa förändringar.
Du behöver inte göra något med anledning av denna information. Värdet på ditt fondsparande påverkas inte. Men eftersom du
är kund i fonden är det viktigt att du känner till förändringarna.
Som andelsägare har du alltid rätt att lösa in dina andelar – utan avgift – 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 den 22 november 2018.
Sammanfattning av förändringarna
a) Investeringsstrategi: fondens investeringsstrategi utökas till att omfatta både små och medelstora företag i Östeuropa.
Denna förändring i investeringsstrategin möjliggör ett bredare utbud av investeringsmöjligheter och minskar likviditetsbegränsningar på investeringar, vilket är i investerarnas intresse. Fonden får investera i aktier och aktierelaterade överlåtbara
värdepapper utgivna av små och medelstora företag som är noterade eller handlade på en reglerad marknad i länderna fonden
får investera i, eller som utövar en påtaglig del av sina ekonomiska aktiviteter i tillåtna länder i Östeuropa, inklusive Grekland,
vilka beskrivs i fondens prospekt.
b) Namn: för att avspegla den bredare investeringsstrategin, kommer fondens legala namn att ändras till SEB SICAV 2– SEB
Eastern Europe Small and Mid Cap. Fonden kommer att marknadsföras under namnet SEB Östeuropafond Små och Medelstora
Bolag C EUR – Lux.
c) Jämförelseindex: förvaltningsteamet kommer att börja använda ett nytt jämförelseindex, MSCI Emerging Markets Europe
10/40 Index (Net Return) för att jämföra fondens utveckling.
d) Andelsvärdet (net asset value, NAV): när kunder placerar en köp- eller säljorder innan bryttiden kl. 15.30 (CET), kommer
fondens andelsvärde att vara daterad samma dag som order lagts och beräknas dagen efter – så länge inga av dessa dagar är
bankhelgdagar och fonden är öppen för handel. Vi ändrar bryttiden för denna fond så att bryttiden är i linje med övriga fonder.
Allmän information om senaste EU-regler
Reglerna som nämns nedan gäller i alla EU-länder. Din investering i fonden påverkas inte av dessa regler.
EU Benchmark Regulation, som trädde i kraft den 1 januari 2018, ökar kraven på kontroll och övervakning, dokumentation och
öppenhet. Detta syftar till att minska risken för att referensvärden (så kallade benchmarks) som till exempel ett index att
manipuleras. Förordningen påverkar främst företag som tar fram sådana referensvärden och index. Dessa används till att
bestämma värdet på ett finansiellt instrument eller avtal eller för att mäta en fonds avkastning.
General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med GDPR (Dataskyddsförordningen) är att
skydda uppgifter om EU-medborgare som innehåller personlig och identifierbar information - vilka organisationer eller företag
har mottagit.
Uppdaterad produktdokumentation, daterad november 2018, som avspeglar de förändringar som beskrivs här kommer att
finnas tillgängliga på vår hemsida och kan hämtas från våra kontor.

