Februari 2021

Information till dig som är kund i
SEB Emerging Marketsfond
SEB Investment Management AB har beslutat att
SEB Emerging Marketsfond kommer att vara
mottagande fond när den sammanläggs med fonden
SEB Latinamerikafond. Sammanläggningen
genomförs den 15 mars 2021 och har godkänts av
Finansinspektionen.
Du behöver inte göra något med anledning av denna information
och varken du som kund eller värdet på ditt fondsparande
kommer att påverkas men eftersom du är kund i SEB Emerging
Marketsfond är det viktigt att du känner till förändringarna.

Ytterligare information
Eventuella legala och administrativa kostnader som kan komma
att uppstå på grund av sammanläggningen betalas av
fondbolaget och dina rättigheter som andelsägare förändras
inte. Sammanläggningen kommer inte att leda till några
utspädningseffekter. Du kan från SEB kostnadsfritt beställa och
ta del av det yttrande som upprättats av fondens revisor
gällande sammanläggningen. Vid övriga frågor vänligen se
försättsbladet.
Uppdaterad produktdokumentation såsom faktablad och
informationsbroschyr finns från och med mars 2021 på
www.seb.se/fonder.

Till dig som är kund
Sammanläggningen innebär att alla tillgångar och skulder i SEB
Latinamerikafond överförs till den mottagande fonden SEB
Emerging Marketsfond. Vid sammanläggningen kommer
upplupna intäkter att beaktas vid värderingen av både SEB
Latinamerikafond och den mottagande fonden. Skälet till att vi
sammanlägger fonderna är att främja en effektiv förvaltning
genom att bredda placeringsmöjligheterna inom globala
tillväxtmarknader. Sammanläggningen innebär ingen väsentlig
inverkan på SEB Emerging Marketsfonds sammansättning av
tillgångar och kommer inte heller leda till att någon betydande
ändring måste göras dagen innan eller efter sammanläggningen.
Avgifter
Sammanläggningen medför ingen förändring av den årliga
förvaltningsavgiften som är 1,75 procent.
Rättigheter och handelsinformation
Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i
fonden. Önskar du lösa in ditt innehav i fonden före
sammanläggningen och förändringarna gäller följande:
•

•

Fondbolagets bryttid för order är kl. 15:30 den 11
mars 2021. Vänligen observera att registrering av
eventuell sälj- eller bytesorder via SEB AB måste ske
före kl. 13:30 och via SEB Pension & Försäkring före kl.
13:00, för att en order ska vara fondbolaget tillhanda
innan kl. 15:30. Görs försäljning genom annan
distributör kan senaste tid för registrering vara en
annan.
Sammanläggningen genomförs den 15 mars 2021.

Vi vill uppmärksamma dig på att försäljning eller byte kan
medföra skatteeffekter för dig. Om du behåller ditt innehav
uppstår ingen skatteeffekt.
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