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SEB Industrial Opportunities: Hållbart investeringsmål
och nytt namn
SEB Industrial Opportunities kommer att få ett hållbarhetsinriktat investeringsmål och därmed kvalificeras som en så kallad
mörkgrön fond. Fonden kommer som tidigare att investera i
bolag med en aktiv, engagerad ägare som vill bidra till bolagens
värdeutveckling genom sitt engagemang. Nytt är att bolagen
som investeras i dessutom ska hålla sig till fondens
hållbarhetsmål och sträva efter att uppnå en positiv miljömässig
och/eller social påverkan. För att spegla den nya inriktningen
kommer fonden att byta namn till SEB Active Owners Impact
Fund. Förändringarna träder ikraft den 17 januari 2022.
Dessa förändringar ligger i linje med SEB Investment
Managements ambition att leverera hållbara fonder och möta en
ökad efterfrågan på produkter med tydlig hållbarhetsprofil.
Ambitionen är en viktig del i vår strävan att motverka
klimatförändringar och bidra till den omställning som krävs för
att uppnå Parisavtalet och medverka till uppfyllandet av FN:s
hållbarhetsmål. Vår nyligen implementerade förstärkta
Hållbarhetspolicy kommer också att bidra till detta och kräver
bland annat att alla våra fonder följer våra kriterier för
exkludering av exempelvis fossila bränslen, tobak och
kommersiella spel.
Vi tror att företag som arbetar med aktivt ägande och som
strävar efter en positiv miljömässig och social påverkan också
kan ge god avkastning.

Hur du som kund påverkas
Fonden investerar redan idag till stora delar i bolag utifrån de två
aspekterna aktivt ägande och bidragande till positiva
miljömässig och/eller social påverkan. Förändringarna kommer
därför endast att medföra mindre justeringar av
portföljsammansättningen. Detta kan dock leda till
transaktionskostnader för fonden.
Du behöver inte göra något med anledning av denna information
och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt
att du känner till förändringarna. Om du vill lösa in ditt innehav i
fonden innan förändringarna träder ikraft måste detta göras före
bryttiden den 30 november 2021. Vi tar som vanligt inte ut
någon avgift vid köp, byte eller försäljning av fonden. Observera
att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen
kontakta din rådgivare för mer information.
Sammanfattning av fondförändringar
•

Nytt namn: SEB Active Owners Impact Fund

•

Nytt investeringsmål: Att skapa långsiktig
värdetillväxt och samtidigt bidra till en positiv
miljömässig och social påverkan.

•

Ändrad förvaltningsmodell: Fondförvaltaren kommer
som tidigare att använda fundamental analys för att
identifiera investeringsmöjligheter och fokusera på
bolag som har en aktiv och engagerad ägare och som
på operativ och/eller strategisk nivå försöker bidra till
bolagens värdeutveckling. Den nya inriktningen
kommer dock innebära att bolagen också ska bidra till
positiv miljömässig och/eller social påverkan. Fonden
kommer huvudsakligen att investera i bolag med aktiva
och engagerade ägare men fondförvaltaren kommer
också ha möjlighet att investera upp till 20 % av
fondens totala tillgångar i bolag som försöker bidra till
en positiv miljömässig och/eller social påverkan men
inte nödvändigtvis har en aktiv och engagerad ägare.

•

Högre nivå av hållbarhet: Fondförvaltaren letar efter
investeringsmöjligheter som syftar till att bidra till
fondens hållbarhetsmål som är att skapa en positiv
miljömässig och/eller social påverkan. Bolag som faller
inom denna kategori är exempelvis verksamma inom
förnybar energi, främjar sjukvård eller främjar
innovation för resurseffektivitet. Fondförvaltaren letar
efter investeringsmöjligheter som avsevärt minskar
koldioxidutsläppen i linje med målet i Parisavtalet och
investeringar som bidrar till ett eller flera av FN:s
hållbarhetsmål genom sin verksamhet. De tre

Globalt investeringsområde, investeringsstrategi och avgifter
förblir desamma
Fonden fortsätter att investera främst i aktier utgivna av
börsnoterade bolag oavsett sektor och region. Fortsatt kommer
också strategin vara att investera i företag med aktiva och
engagerade ägare. Även förvaltningsavgifterna förblir
desamma.
Högre nivå av hållbarhet
Fondförvaltaren kommer att tillämpa ett striktare
förhållningssätt till hållbarhet när de väljer investeringar och
fokusera främst på att identifiera bolag som strävar efter en
positiv miljömässig och/eller social påverkan samt bidrar till FN:s
hållbarhetsmål. Följaktligen kommer fondens innehav att ha ett
tematiskt tillvägagångssätt, främst inkluderande bolag inom
områden som förnybar energi, energieffektivitet och betydande
minskning av koldioxidutsläpp, utifrån Parisavtalets målsättning
att minska klimatförändringarna.
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huvudområdena för investeringar är miljöpåverkan,
social påverkan och hållbar teknik.
•

•

Köp- och säljorder: Fonden övergår från
kvartalshandel till månadshandel. Kunder måste
fortfarande lämna in sin köp- eller säljorder senast den
sista bankdagen i månaden för att ordern ska kunna
behandlas från och med den sista bankdagen i
månaden som följer.

Fondens legala namn
Nuvarande legalt namn: SEB Alternative Strategies SICAV
– SEB Industrial Opportunities
Nytt legalt namn: SEB Alternative Strategies SICAV – SEB
Active Owners Impact Fund

Redovisningsprincip: Information kring fondens
redovisningsprincip för värdering av tillgångar har lagts
till i fondens prospekt.

SEB Industrial Opportunities: Befintliga andelsklasser och
ISIN
HNWC (H-EUR)

LU1242470554

HNWC (H-SEK)

LU1242470711

HNWC2 (H-EUR)

LU1242471107

HNWC2 (H-SEK)

LU1242471362

IC (H-EUR)

LU1242471529

IC (H-SEK)

LU1242471875

ID (H-EUR)

LU1362436328

SIC (H-EUR)

LU1242472170

SIC (USD)

LU1242472337

Produktdokumentation
Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig
på Fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor
när förändringarna träder ikraft.
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