Stockholm januari 2019

Till dig som sparar i Swedbank Robur
Access Mix
Du sparar i Swedbank Robur Access Mix och vi vill informera dig om att vi nu inför andelsklasser i fonden. Vi inför flera
olika andelsklasser men till en början kommer endast andelsklass A att vara öppen för handel. Vi inför andelsklasser för att tillgodose behov som uppstått hos distributörer i och med det nya regelverket MiFID II som trädde ikraft
i januari 2018 och för att kunna anpassa fonden till olika kundgrupper. I samband med införandet av andelsklasser gör
vi även ett fåtal andra ändringar i fondens fondbestämmelser.
Du behöver inte göra något med anledning av denna information. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen
och börjar gälla den 1 mars 2019.

Vad innebär införandet av andelsklasser för dig?
Att en fond har olika andelsklasser innebär att fonden erbjuder andelar med olika villkor. Villkoren kan skilja sig åt för
till exempel vilken valuta fonden handlas i, om fonden är utdelande eller inte, förvaltningsavgift samt villkor för
distribution. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är dock densamma oavsett andelsklass.
De andelar du har idag kommer att tillhöra andelsklass A och har samma förvaltningsavgift som innan. Andelsklass A
är en icke utdelande klass, så kallat ackumulerande, och handlas i SEK. Att vi inför andelsklasser påverkar varken
fondens karaktär eller placeringsinriktning och som kund har du samma rättigheter till fondens tillgångar som innan.

Övriga förändringar
Vi sänker högsta möjliga avgift från 0,50 till 0,30 procent. Högsta möjliga avgift är den maximala avgift som
Swedbank Robur har rätt att ta ut ur fonden. Gällande förvaltningsavgift du som kund betalar är fortsatt 0,20 procent.
Vi gör också förtydliganden i fondbestämmelserna såsom att fonden säljs genom Swedbank och samverkande
sparbanker med flera samt att fondens årsberättelse och halvårsredogörelse tillhandahålls kostnadsfritt. Vidare har vi
tagit bort information om att ersättning till analysleverantörer belastar fonden eftersom fondbolaget numera står för
analyskostnaden. Vi har även uppdaterat stycket om ansvarsbegränsning för att motsvara ny lagstiftning.
När förändringarna börjar gälla publiceras uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr på
swedbankrobur.se.

Har du frågor?

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Har du frågor efter att ha läst detta brev eller behöver du rådgivning kring ditt fondsparande är du alltid välkommen
att kontakta oss. Ring oss på 0771-22 11 22 eller besök ditt närmaste bankkontor. Är du kund i en sparbank hittar du
kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.
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