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Förändringar i SEB Östersjöfond/WWF
Vi vill med detta brev informera dig om förändringar i SEB Östersjöfond/WWF.
Förändringarna, som träder i kraft den 26 september 2017, innebär främst att:
•

Mottagaren av den ideella utdelningen i fonden och SEB:s samarbetspartner Stiftelsen
Världsnaturfonden WWF har önskat ändra mottagaren från WWF:s Östersjöprojekt till
Stiftelserna WWF Sverige och WWF Finland. Framöver kommer stiftelserna att besluta om vilka
satsningar som tar emot utdelningen.

•

Fondens namn kommer att ändras till SEB WWF Nordenfond för att bättre spegla fondens
geografiska placeringsinriktning, som fortsatt är hela Norden.

•

Fondens hållbarhetskriterier kommer att uppdateras och förtydligas. Fonden kommer
fortsättningsvis även att ta hänsyn till ytterligare hållbarhetskriterier, vilket ger utökade
möjligheter att förvalta fonden utifrån etiska och hållbara kriterier, såsom större miljöhänsyn.

•

Fondens handelscykel förlängs med en dag och samtidigt införs slutkursvärdering av fondens
tillgångar.

På baksidan kan du läsa mer om detaljerna kring förändringarna och vad de innebär för dig. Du
behöver inte göra något med anledning av förändringarna.
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även kontakta
Telefonbanken på 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor.
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Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB
Östersjöfond/WWF. Förändringarna innebär bland annat att mottagaren av den ideella utdelningen
ändras och i och med det byter fonden namn till SEB WWF Nordenfond. Fonden ändrar även handelscykel. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 26 september 2017.

Till dig som är kund i SEB Östersjöfond/WWF
Du behöver inte göra något med anledning av denna information
och värdet på ditt fondsparande påverkas inte. Men eftersom du är
kund i fonden är det viktigt att du känner till förändringarna.

bolagets omsättning kommer från produktion och/eller försäljning
av vapen eller pornografiskt material, produktion av alkoholhaltiga
drycker eller tobaksprodukter samt från kommersiell spelverksamhet.

Byte av mottagare av den ideella utdelningen
Fonden är en ideell fond, det vill säga en fond som skänker en del
av förmögenheten till ideella organisationer som arbetar med
välgörande ändamål. Mottagaren av den ideella utdelningen i
fonden och SEBs samarbetspartner Stiftelsen Världsnaturfonden
WWF har önskat ändra mottagaren av den ideella utdelningen från
WWFs Östersjöprojekt, enligt nuvarande fondbestämmelser, till
stiftelserna WWF Sverige och WWF Finland generellt. Framöver
kommer WWFs stiftelser besluta om vilka satsningar som utdelningen ska gå till.

Ändring av handelscykel
Fondens handelscykel kommer att ändras och samtidigt implementeras slutkursvärdering av fondens tillgångar. Detta innebär att
fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden. Fondbolaget arbetar löpande med att införa mer enhetliga processer
gällande handeln med fonderna och fondernas värdering.

Namnbyte
Fondens namn kommer att ändras från SEB Östersjöfond/WWF till
SEB WWF Nordenfond för att bättre spegla fondens geografiska
placeringsinriktning som fortsatt är hela Norden.
Förtydligande av hållbarhetskriterierna
Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar.
Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s
riktlinjer för multinationella bolag. Fonden investerar endast i bolag
som bedriver sin verksamhet i enlighet med dessa normer, riktlinjer
och kriterier. Fonden investerar inte i bolag som tillverkar och/eller
säljer kontroversiella vapen samt i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. Fonden investerar heller inte i bolag som medverkar i
utveckling av kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen. Vidare
avstår fonden från att placera i bolag där mer än fem procent av

Övriga förändringar
Vi har uppdaterat lagbenämningen, det vill säga att lagen om
investeringsfonder har ändrats till lagen om värdepappersfonder,
vilket påverkar ett antal paragrafer i fondbestämmelserna.
Dessutom har vi förtydligat förvaringsinstitutets ansvar i paragraf
16.
Rätt till inlösen av andelar
Som andelsägare har du rätt att lösa in dina andelar. Om du vill byta
eller sälja ditt innehav i SEB Östersjöfond/WWF före förändringen
träder i kraft måste du göra det senast den 25 september 2017. Vi
tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i
fonden. Vi vill dock uppmärksamma att byte eller försäljning kan
medföra skatteeffekter för dig.
Fondens nya legala namn är
detsamma som marknadsföringsnamnet.
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MER INFORMATION
Uppdaterad produktdokumentation såsom faktablad och prospekt finns från och med den 26 september på www.seb.se/fonder.

