Stockholm maj 2018

Information till dig som sparar i
Swedbank Robur Microcap
Vi har beslutat att tillsvidare ta bort uttagsavgiften när du säljer andelar i fonden. Detta gör vi eftersom det i
dagsläget finns marknadsmässiga förutsättningar för att ta bort denna. Du har tidigare haft ett fritt uttag det första
kvartalet varje år men nu blir det kostnadsfritt vid alla försäljningstillfällen. Observera att det fortfarande är en
månads avisering vid försäljning av fondandelar.
Förändringen börjar gälla per försäljningstillfället den 31 maj 2018 med avslutsdag den 29 juni 2018. Det innebär att
vi inte kommer att ta ut någon avgift för säljordrar med avslutsdag den 29 juni 2018, även om du har lagt din säljorder
innan denna information skickades ut.
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OBS: Vid försäljning beräknas likvid i samband med NAV-publicering. Vid köp dras beloppet fem bankdagar före avslutsdag men
andelsflödet syns först dagen efter NAV-publicering.

Avgiften kan återinföras om marknadsförutsättningarna förändras och förvaltarna bedömer att en uttagsavgift är
nödvändig under dessa förhållanden. Skulle detta uppstå kommer vi att i god tid informera dig om detta.

Har du frågor?

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Har du några frågor eller behöver rådgivning gällande ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta din
rådgivare. Det går också bra att ringa Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller besöka ditt närmaste bankkontor.
Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.
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