Stockholm i april 2018

Du har ett fondsparande i Swedbank och sparar i någon av nedan SEB fonder. SEB har beslutat att ändra sina
leveranser av fondkurser. Tidigare levererades de i SEK men nu kommer de att levereras i fondens basvaluta. Detta
påverkar nedan 9 fonder. I samband med ändringen kommer vi att avnotera dessa fonder från vårt fondtorg.
Namn
SEB Asienfond ex Japan Lux
SEB Östeuropa ex Ryssland Lux
SEB Östeuropa småbolag Lux ack
SEB Europafond Lux ack
SEB Läkemedelsfond Lux utd
SEB Nordenfond Småb Lux ack
SEB Rysslandfond Lux ack
SEB Korträntefond USD Lux
SEB US All Cap Lux







Miljöcertifierad enligt ISO 14001



ISIN
LU0011900676
LU0070133888
LU0086828794
LU0030166507
LU0047324214
LU0385664312
LU0273119544
LU0011924932
LU0030166176

Vill du sälja dina andelar i fonden behöver du lämna uppdrag om detta till oss senast 16:30 den 7 maj 2018.
Om du vill byta dina andelar till en annan fond behöver du lämna uppdrag om detta till oss senast 16:30 den
30 april 2018.
Du kan även välja att flytta dina SEB fonder till något annat finansiellt institut (bank, försäkringsbolag,
fondtorg) som erbjuder fonden. Be i så fall det finansiella institutet att skicka ett flyttuppdrag till Swedbank
så att vi har det senast den 7 maj 2018.
De fondandelar som varken sålts eller flyttats till annat finansiellt institut kommer automatiskt att lösas in
och likviden betalas därefter ut till ditt föranmälda konto. Om det inte finns något föranmält konto kommer
pengarna på en utbetalningsavi.
Om du har ett regelbundet sparande till fonden kommer detta att avslutas automatiskt.

En inlösen/försäljning av dina fondandelar kan innebära en kapitalvinst eller kapitalförlust och medföra
kapitalbeskattning.
Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta närmaste bankkontor eller Kundcenter Privat 0771-22 11 22.

Med vänliga hälsningar
Swedbank AB
Swedbank AB (publ)
105 34 Stockholm

Styrelsens säte Stockholm
Org nr 502017-7753

www.swedbank.se

