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Stockholm februari 2019

Information till dig som sparar i Swedbank
Robur Ny Teknik
Du sparar i Swedbank Robur Ny Teknik. Med detta brev vill vi informera dig om ett antal förändringar som vi gör i
fondens fondbestämmelser. Förändringarna syftar till att tydliggöra och effektivisera förvaltningen av fonden och öka
fondens möjligheter till fortsatt god avkastning.
Du behöver inte göra något med anledning av denna information. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen
och börjar gälla den 1 mars 2019.

Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna

Vi tydliggör fondens geografiska inriktning och vilka företag som fonden får investera i.
Fonden får placera en något större andel av tillgångarna i företag utanför Norden.

Läs mer om ändringarna på nästa sida i detta brev. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondens
fondbestämmelser. När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och
informationsbroschyr på swedbankrobur.se.

Har du frågor?

Har du frågor efter att ha läst detta brev eller behöver du rådgivning kring ditt fondsparande är du alltid välkommen
att höra av dig till oss, dygnet runt, året om på 0771-22 11 22 alternativt besök ditt närmaste bankkontor. Är du kund
i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.

Med vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder AB

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Morgan Andersson, chef Affärs- och produktutveckling

Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm

Tel 08-585 924 00
Fax 08-790 00 94

Styrelsens säte Stockholm
Org nr 556198-0128

www.swedbankrobur.se
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Vi förtydligar fondens målsättning

Vi förtydligar fondens målsättning som är att fonden långsiktigt ska överträffa sitt jämförelseindex. Vi definierar att
långsiktigt innebär över en femårsperiod. Fondens jämförelseindex är VINX Small Cap SEK Net.

Vi tydliggör vilka företag fonden får investera i

Vi tydliggör definitionen av vilka företag fonden får investera i och vad som avses med företag i Sverige, Norden och
övriga tillåtna länder. Fondens tillgångar ska placeras i företag vars aktier handlas i Sverige eller övriga Norden eller i
bolag som är inregistrerade i eller vars verkställande ledning är placerad i Sverige eller övriga Norden.
Vi utökar dessutom fondens möjlighet att placera i företag utanför Norden. Fondens tillgångar kan i fortsättningen
placeras i upp till 40 procent, jämfört med tidigare 30 procent, i företag vars aktier handlas i övriga Europa, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller USA eller i företag som är inregistrerade i eller vars verkställande ledning är
placerad i något eller någon av nyss nämnda länder eller regioner.

Möjlighet att använda tekniker och instrument

Fonden får i fortsättningen möjlighet att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång.

