Stockholm i februari 2019

Information om ditt fondsparande
Hej!
Du sparar i fonden Danske Invest SICAV Sverige Europa. Danske Invest har beslutat att lägga samman
fonden med Danske Invest Allocation Horisont Aktie. Fonderna läggs samman den 15 mars 2019 och
Danske Invest SICAV Sverige Europa kommer därefter inte att finnas kvar.

Så här går det till
◊◊ Någon dag efter sammanläggning flyttas dina andelar till Danske Invest Allocation Horisont
Aktie.
◊◊ Om du vill sälja dina andelar i Danske Invest SICAV Sverige Europa behöver du lämna uppdrag om
detta till oss senaste den 6 mars 2019 klockan 16.30.
◊◊ Möjlighet att byta från fonden kommer att stängas den 26 februari 2019. Observera att ditt innehav kommer att vara spärrat från och med den 6 mars 2019 klockan 16.30 tills några dagar efter
sammanläggningen
◊◊ Möjlighet att köpa eller byta till fonden är stängt från och med den 8 februari 2019. Om du har ett
regelbundet sparande till fonden kommer det att avslutas automatiskt

Du behöver inte göra någonting
Anskaffnings- och marknadsvärde på ditt fondinnehav kommer att vara oförändrat jämfört med ditt
tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar och kursen att vara annorlunda då andelskursen för fonderna skiljer sig åt.
Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig. Väljer du att sälja eller byta
till en annan fond kan det innebära att eventuell kapitalvinst eller förlust beskattas.

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Frågor eller funderingar? Du når oss dygnet runt, alla dagar, på 0771-22 11 22. Om du saknar vår
telefontjänst kan du ringa vår växel 08-5859 0000, vardagar klockan 8-18. Sparbanker kan ha andra
telefonnummer, ta kontakt med din sparbank för mer information.
Vänliga hälsningar
Swedbank
PS. Du skaffar vår telefontjänst i internetbanken. Klicka på Hantera tjänster - Hantera telefontjänst.
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