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PRESSMEDDELANDE 
 
SEB startar unik hedgefond för försäkring 
 
SEB startar i morgon, den 2 november en Luxemburgbaserad hedgefond, SEB Global 
Hedge, och blir därmed först i Sverige med att erbjuda försäkringssparare en hedgefond 
med flera förvaltningsinriktningar och med daglig handel och kurssättning. 
 
SEB och SEB Trygg Liv är först ut på den svenska marknaden med att erbjuda sina 
kunder en hedgefond som möjliggör daglig handel och kurssättning. Det innebär köp 
och försäljning av andelar varje dag till en daglig fastställt kurs. Hedgefonder har länge 
varit en attraktiv placeringsform för många sparare men har tyvärr haft brister i form av 
dålig likviditet och dålig information om innehaven. 
 

– Traditionella hedgefonder tillåter endast handel månadsvis eller kvartalsvis vilket 
i praktiken innebär att du kan få vänta upp till 12 veckor på likvid när du sålt. 
Detta har gjort att många avstått från att investera i hedgefonder, säger Erik 
Franson, Product Manager Alternative Products, SEB Asset Management. 

 
SEB Global Hedge kommer att ingå som ett komplement till aktier och räntebärande 
placeringar i SEB Trygg Livs försäkringserbjudande och kommer endast att vara 
tillgänglig för försäkring. 
 

- Genom att komplettera aktier och obligationer med SEB Global Hedge får våra 
kunder en attraktiv mix i sitt pensionssparande då kombinationen ökar 
stabiliteten samtidigt som den minskar risken, säger Cecilia Lager, vd SEB 
Fonder. 

 
- Det finns en stor efterfrågan från våra kunder att öka tryggheten i sitt 

försäkringssparande i fonder. Det känns därför helt rätt att nu kunna komplettera 
vårt fonderbjudande med en hedgefond, säger Ingrid Jansson, chef Produkt inom 
SEB Trygg Liv. 

 
 
FONDFAKTA - Startkurs: 100 SEK, Miniinvestering: ingen, Förvaltningsarvode: 1,75 %, Prestationsavgift: 10 % av 
tillväxten om tillväxten överstiger den riskfria räntan. Risk: strax över obligationer långt under aktier. Förvaltare: 
SEB Invest Luxembourg S.A i samarbete med Partners Group 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||=
För ytterliga information kontakta: 
Erik Fransson, Product Manager Alternative Products, SEB AM, 070-689 69 72 
Lena Bivner; Informationschef, SEB Fonder; 0703-93 85 77 
Anna Selberg, Informationschef, SEB Trygg Liv, 070-763 81 54 
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