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Enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) måste fondbolagen publicera för sina förvaltade fonder förutom fondernas
stadgar och basfakta för investerare även fondprospekt. De bifogade i Finland registrerade och av SEB Investment
Management AB förvaltade placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas (tillsammans fonder) stadgar är en del
av detta fondprospekt.
SEB
SEB Investment Management AB, ett svenskt bolag (nedan
Fondbolaget), har tillstånd av den behöriga svenska tillsynsmyndigheten
(Finansinspektionen) att förvalta fondföretag (UCITS) och alternativa
investeringsfonder (AIFer). Fondbolaget har en finsk filial, SEB
Investment Management AB, Helsingforsfilialen (Filialen). Fondbolaget
bedriver verksamhet i Finland dels genom Filialen dels
gränsöverskridande.

Fondbolagets ägarpolicy
Fondbolagets primära och viktigaste skyldighet är att alltid sköta de
förvaltade fondernas medel och placeringar till andelsägarnas förmån.
Fondbolagets målsättning är att få avkastning åt andelsägarnas medel.
Som stöd för dessa skyldigheter och målsättningar har Fondbolaget
antagit en ägarpolicy och en röstningsinstruktion. En framgångsrik placeringsverksamhet förutsätter att väl styrda företag verkar på marknaden,
vars värdepapper fonderna kan placera i. Genom att använda
ägarmakten kan Fondbolaget för sin del påverka en sådan utveckling.
Principerna gällande Fondbolagets ägarstyrning (Corporate Governance)
kan fås från Fondbolaget samt på SEB:s internetsidor www.seb.fi.
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19.5.1978. Företagets hemort är Solna, Sverige.
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Advokatfirman Törngren Magnell Stockholm
Jenny Askfelt Ruud Extern ledamot, Head of
Alternative Investments, AP4
Karin Thorburn Extern ledamot, Professor
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Information om fondbolagets ersättningspolicy
Fondbolagets ersättningssystem har som mål att attrahera, behålla och
motivera medarbetare med rätt kompetens, vilka därmed bidrar till
långsiktig framgång. Ersättningen baseras på erfarenhet och prestation,
och främjar ett långsiktigt engagemang för att skapa värde. Mera information om Fondbolagets ersättningspolicy finns på www.seb.fi.

Utlagd verksamhet
Fondbolaget har anlitat ombud för att sköta delar av verksamheten. Placeringsfond SEB Global High Yields placeringsverksamhet har
lagts ut till Muzinich & Co., Inc. Dessutom har Fondbolaget anlitat ombud för att marknadsföra dess fonder av bland annat företag
tillhörande SEB-koncernen (som består av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och dess filialer och dotterbolag).

Fondbolagets hållbarhetspolicy
Fondbolagets fonder följer i tillämpliga delar Fondbolagets Hållbarhetspolicy. Hållbarhetspolicyn är antagen av styrelsen för
Fondbolaget. Policyn går att finna på Fondbolagets hemsida www.seb.fi.
Fondbolagets uppfattning är att alla bolag ska ta ansvar för miljö-, sociala- och affärsetiska frågor eftersom det påverkar avkastningen
i fonderna över tid. Fondbolaget har därför ett särskilt ansvar att ställa krav på de bolag som investeras i ur ett brett
hållbarhetsperspektiv.
Det här är fondprospektet för de i Finland registrerade placeringsfonder och specialplaceringsfonder som förvaltas av SEB Investment
Management AB. Prospektet är tillgängligt hos SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen och till åsyn på våra hemsidor www.seb.fi.
Prospektet innehåller också information om fonder som inte marknadsförs i Finland. Förutom det här fondprospektet publiceras placeringsfondernas
stadgar, basfakta för investerare samt halvårsrapporter. Alla publikationer finns tillgängliga hos SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen
och på våra hemsidor www.seb.fi. Ifall du har fått det här fondprospektet eller annat material om våra fonder någon annanstans än hos SEB Investment
Management AB eller ett annat bolag tillhörande SEB-koncernen, ber vi dig kontrollera med SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen att
materialet är den gällande versionen.
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Förenta Nationernas principer för ansvarsfulla
investeringar, PRI
SEB-koncernen har i egenskap av kapitalförvaltare antagit
följande FN:s principer för ansvarsfulla investeringar: PRI
(Principles for Responsible Investments), www.unpri.org. PRI
omfattar 6 principer och är ett öppet globalt initiativ som
lanserades 2006. SEB-koncernen undertecknade PRI 2008
och principerna har sedan dess blivit en global standard för
hållbara investeringar och Fondbolaget arbetar aktivt för att
följa PRI:s intentioner.
Andra internationella normer och riktlinjer, bland annat
gällande miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruption
och kontroversiella vapen som vi tar särskild hänsyn till är:

Fonderna är fördelade enligt placeringsmål till aktiefonder,
blandfonder och räntefonder.
Det är gemensamt för alla fonder att fondandelsvärdet kan
stiga eller sjunka. Fondens historiska avkastning är ingen
garanti för framtida avkastningar. Placeraren kan vid inlösen
av fondandelar erhålla mindre än vad som ursprungligen
investerats. Fonderna hör inte till ersättningsfonden för
investerare eller insättningsgarantin.
Alla placeringsfonder är förknippade med en likviditetsrisk.
Inlösen av fondandelar kan vara långsammare än vanligt och
inlösningarna kan i vissa fall avbrytas.

FN:s Global Compact som innefattar 10 principer inom
mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt samt anti-korruption;
www.unglobalcompact.org.

Placeraren i fonder måste dessutom lägga märke till att
fonden kan fusioneras med en annan fond, delas till flera
fonder eller upplösas. Fondernas stadgar kan ändras,
exempelvis gällande placeringsverksamheten.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag som omfattar
bland annat frågor kring mänskliga rättigheter,
offentliggörande av information, anställda, miljö, mutor och
korruption, konsumentintressen, konkurrens etc.;
www.oecd.org.

Uppföljning av risker
Fondens totalrisk följs upp dagligen med hjälp av den så
kallade åtagandemetoden. Ränterisken i en fond som placerar
i ränteinstrument följs upp med hjälp av modifierad duration.

Placeringsfond
Fonder, vilka är verksamma och registrerade i Finland,
regleras enligt lag om placeringsfonder och de övervakas av
Finansinspektionen. Fonderna följer ikraftvarande lag om
placeringsfonder och fastställda stadgar. Lagen om placeringsfonder fördelar fonderna i två olika kategorier:
placeringsfonder enligt placeringsfondsdirektiv och specialplaceringsfonder. En specialplaceringsfond är en fond, som
kan avvika från lag om placeringsfonder 11 kapitlets bestämmelser angående placering av tillgångar. Dessutom är
specialplaceringsfondena alternativa investeringsfonder i
enlighet med lagen om förvaltare av alternativa
investeringsfonder (162/2014). Fondbolaget förvaltar
följande placeringsfonder registrerade i Finland: SEB 20, SEB
50, SEB 80, SEB Ethical Forum, SEB Euro Bond, SEB European
Equity, SEB European Optimum, SEB Finland Optimum, SEB
Finland Small Cap, SEB Finlandia Optimized Low Carbon, SEB
Global Equity Multimanager, SEB Global High Yield och SEB
Euro Short Rate. Fondbolagets specialplaceringsfonder
registrerade i Finland är SEB North America Index, SEB European Index och SEB SLS.
Fonden fördelas i lika stora fondandelar, som ger lika rätt till
fondförmögenheten. Personer, samfund, institutioner och
stiftelser, som placerat i fonden äger sålunda fondens
fondförmögenhet i förhållande till mängden ägda andelar.
Fondandelens pris är både för den nya fondplaceraren och för
andelsägaren som inlöser sina andelar, alltid den samma, d.v.s.
placeringarnas gängse värde delat med mängden fondandelar
i rörelse.

Fondernas verksamhet och risker
Den centrala principen i fondplaceringen är att sprida risken
som uppkommer i placeringsverksamheten. Därför reglerar
lagen om placeringsfonder spridning av risker förenade med
placeringsverksamheten och hur mycket man får placera i
enstaka placeringsmål. Dessa diversifieringskrav är inte lika
omfattande för specialplaceringsfonder.

Kontroll av likviditetsrisken
Fondbolaget följer upp fondernas likviditetsrisker för att
säkerställa varje fonds tillräckliga likviditet. Dessutom görs
stresstest av fonderna för att uppskatta likviditetsrisken.
Kontroll av ansvarsrisken
Fondbolaget har en ansvarsförsäkring enligt 6 kap. 4 § i lagen
om förvaltare av alternativa investeringsfonder för att täcka
sådana skador, som Fondbolaget i egenskap av förvaltare av
alternativa investeringsfonder är ansvarig för enligt denna lag.
Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses den förlustrisk som fonden utsätts
för och som beror på fluktuationer i marknadsvärdet av
fondens placeringsobjekt. Fluktuationerna orsakas av
förändringar i marknadsvariablerna, såsom prisförändringar i
räntor och aktier eller förändringar i emittenternas
kreditvärdighet.
Ränte- och kreditrisk
Speciellt räntefonderna är utsatta för ränterisk, det vill säga
då räntorna stiger kan räntefondens värde sjunka. Detta beror
på att då räntorna stiger erbjuder nya ränteplaceringar bättre
ränta än de ränteplaceringar som anskaffades före
ränteuppgången. Detta syns genast på marknaden som en
nedgång i ränteplaceringarnas värde.
Räntefondens värde kan också sjunka på grund av kreditrisk.
Ifall placerarna anser att en emittents möjlighet att klara av
sina skulder försämrats, kräver de allt bättre ränta som
kompensation
för
ökad
kreditrisk.
Då
sjunker
ränteplaceringarnas värde.
Motpartsrisk
Med motpartsrisk avser man en förlustrisk som fonden utsätts
för som beror på att affärstransaktionens motpart kan
försumma sin förpliktelse före affärstransaktionens slutgiltiga
kassaflöde genomförts. Fondens ränteplaceringar förknippas
med motpartsrisk då det är möjligt att emittenten av
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ränteplaceringen inte har möjlighet att genomföra
tillbakabetalningen av skulden på överrenskommet sätt.
Motpartsrisk är förknippad också med de oreglerade
derivatkontrakt som gjorts i fonden. Den motpartsrisk som är
förknippad med oreglerade derivativkontrakt minskas med
hjälp av placeringsrestriktioner samt krav ställda till
motparten.
Operativ risk
Med operativ risk avses den risk som fonden utsätts för som
beror på till exempel Fondbolagets eller portföljförvaltarens
otillräckliga interna förfarande och brister som hänför sig till
personer eller system och externa händelser, teknologi, risker
förknippade
med
transaktions-,
clearingoch
värdeberäkningsförfarande och rättslig risk och avtalsrisk
förknippade med sådana ärenden. Operationella risker kan ha
betydande negativ inverkan på fondandelens värde och
avkastning ifall de verkställs. Man förbereder sig för operativa
risker genom sakkunniga ersättare, reservsystem och en
fungerande kontinuitetsplan.
Hantering av intressekonflikter
Fondbolaget behandlar i sin verksamhet fondandelsägarna
jämlikt. Fondbolaget strävar i sin verksamhet till att undvika
intressekonflikter och då intressekonflikter uppstår
säkerställa att de fonder som Fondbolaget förvaltar samt
deras fondandelsägare och övriga kunder behandlas jämlikt.
SEB-koncernen har rutiner för att kunna identifiera, hantera,
övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. Eftersom
fondernas förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ) Helsingforsfilialen (Förvaringsinstitutet) är en del av
SEB-koncernen kan intressekonflikter uppstå mellan
Förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter
inom SEB-koncernen. För att potentiella intressekonflikter inte
ska påverka fonderna och dess andelsägare negativt är
Förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom SEBkoncernen samt Fondbolagets verksamhet funktionellt och
organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutet agerar fristående
från fonderna och Fondbolaget och uteslutande i
andelsägarnas intresse. Områden där intressekonflikter kan
uppstå är till exempel mellan tjänsten som utgör handel med
finansiella instrument för egen och kunders räkning och
investeringsrådgivning, samt mellan kunderna för dessa
verksamheter. Då Fondbolaget och Förvaringsinstitutet tillhör
samma koncern kan det även utlösa intressekonflikter såsom
styrning och prioriteringar i koncernen. Uppdaterad
information om Förvaringsinstitutet samt en beskrivning av
dess uppgifter och de intressekonflikter som kan uppstå kan
erhållas från Fondbolaget.
Förvaringsinstitutet kan delegera delar av verksamheten till
en eller flera externa bolag, däribland andra depåbanker som
utses av Förvaringsinstitutet från tid till annan. De uppgifter
som får delegeras, enligt UCITS-direktivet och tillämplig
svensk
reglering,
är
förvaring
och
förteckning.
Förvaringsinstitutet ska handla med vederbörlig skicklighet,
aktsamhet och omsorg vid sitt val, fortsatta engagerande och
övervakning
av
den
part
till
vilken
förvaringsinstitutetsfunktioner har delegerats. En lista över
uppdragstagare och uppdragstagare till vilka vidaredelegering
skett och eventuella intressekonflikter som kan uppstå till följd
av sådan delegering kan erhållas från Förvaringsbolaget.
Aktiefonder
Aktiefonder placerar sina medel huvudsakligen i aktier och
aktierelaterade värdepapper. De lämpar sig bäst i långsiktiga
placeringar istället för direkta aktieplaceringar eller som

ytterligare placeringar. Aktiefondernas avkastningsförväntningar är höga, men speciellt på kort sikt kan
fondandelsvärdets värdeförändring vara märkbart. Aktiefondernas värdeutveckling följer aktiemarknadernas
utveckling. Aktiekursernas uppgång och nedgång påverkar
aktiefondernas fondandelsvärden. Risken är ändå mindre i
aktiefonder än i enstaka aktieplaceringar, eftersom risken
minskas av att placeringarna är diversifierade i olika
placeringsobjekt. De flesta aktiefonder placerar på flera olika
marknadsområden samt inom olika branscher, vilket också
minskar risken jämfört med placeringar i enstaka aktier.
Blandfonder
En blandfond kan placera både i aktier och i räntebärande
placeringsmål. Blandfondernas portföljförvaltare följer marknadsutvecklingen och fattar besluten om i vilket förhållande
placeringar görs på aktie- och räntemarknader enligt den.
Vikten av ränte- och aktieplaceringar samt deras
variationsgräns regleras i fondens stadgar samt
placeringarnas geografiska allokering. Risknivån i blandfonder
ligger mellan ränte- och aktiefonder.
Räntefonder
Räntefonder placerar i räntebärande placeringsobjekt.
Räntefonder kan huvudsakligen fördelas i korträntefonder och
långräntefonder. Korträntefonder placerar sina medel
huvudsakligen i ränteinstrument emitterade av stater, banker,
eller av företag, vars ränterisk är under ett år. Fondernas mål
är i allmänhet att på lång sikt uppnå högre avkastning än
avkastningen på tre månaders euribor-ränta. Långräntefonderna placerar sina medel huvudsakligen i ränteplaceringar, vars återstående löptid i genomsnitt är 3 till 6 år.
Sådana är till exempel masskuldebrevslån emitterade av
staten, offentligrättsliga samfund eller företag.
Räntefonder lämpar sig för placerare som eftersträvar en
jämn värdeutveckling med moderat risk. De lämpar sig både
för kort- och långsiktiga placeringar. Korträntefonderna kan
vara ett behändigt placeringsalternativ för depositioner och
för andra placeringsformer av kassa- och kontanta medel.
Långräntefonderna lämpar sig bäst för längre placeringar.
Till räntefondernas placeringsverksamhet hör förutom en
ränterisk även alltid en kreditrisk, vilket innebär att fondens
värde kan minska på grund av att betalningsförmågan för
emittenten av ränteinstrumentet kan försvagas eller att
emittenten blir insolvent.
Specialplaceringsfonder
En ränte-, bland- eller aktiefond kan vara specialplaceringsfond, som kan avvika från placeringsbegränsningarna i lagen
om placeringsfonder. Specialplaceringsfonderna tar ofta
större risker än placeringsfonder, som agerar enligt lagen om
placeringsfonder.
Specialplaceringsfonder
är
t.ex.
indexfonder.

Hantering av säkerheter

Förvaltaren kan använda sig av tekniker för effektiviserad
värdepappersförvaltning, exempelvis återköpsavtal, i syfte
att öka avkastningen. Om fonden gör transaktioner med
finansiella OTC-derivat och använder sig av tekniker för
effektiviserad värdepapperförvaltning, ska fonden följa
fondbolagets säkerhetsinstruktion, i enlighet med ESMA:s
riktlinjer (ESMA/2014/937).
Godtagbara
säkerheter
enligt
fondbolagets
säkerhetsinstruktion ska, om de inte utgörs av likvida medel,
utmärkas av hög likviditet, kunna värderas dagligen, vara
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utgivna av en utgivare med hög kreditvärdighet samt vara
diversifierade. För varje typ av tillgång tillämpas en lämplig
nedskrivningsstrategi (haircut policy) beroende på tillgångens
kreditvärdighet, volatilitet och löptid.
Säkerheter som inte utgörs av likvida medel får varken säljas,
återinvesteras eller pantsättas. Fonden har möjlighet att
realisera mottagna säkerheter vid varje tidpunkt utan
godkännande från motparten.
Samtliga intäkter som uppkommer med anledning av
effektiviserad värdepappersförvaltning tillfaller fonden efter
avdrag för administrativa kostnader för säkerhetshanteringen.
Säkerheter hanteras av ett bolag inom SEB-koncernen,
vanligtvis Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fondernas verksamhet och mål
Nedanstående fonder förvaltas av SEB Investment
Management AB. Fondbolaget representerar nedanstående
fonder i eget namn och använder sig av de rättigheter som
hänför sig till de förmögenheter som fonderna förvaltar. Alla
av Fondbolaget förvaltade placeringsfonder följer i sin placeringspolitik
principen
om
riskdiversifieringen.
Placeringsfonden följer ikraftvarande lagen om placeringsfonder och fastställda stadgar. Fondernas mål är att på lång
sikt uppnå en god värdestegring genom aktiva
förmögenhetsförvaltningsmetoder (förutom indexfonder var
förmögenhetsförvaltningen är passiv). Fondens historiska
avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Räntefonder
Avkastningen för korta räntefonder kan med ganska stor
säkerhet uppskattas. Fonden ger jämn avkastning, men den är
klart lägre än i andra fonder. Räntefonder lämpar sig väl för
företagens kassahantering.
Placeringsfond SEB Euro Short Rate placerar sina medel i
åtskilliga ränteinstrument med låg ränterisk, vilkas löptid
varierar. På så sätt har man fått fondens ränterisk moderat.
Fondens målsättning på lång sikt är att avkasta mera än
fondens jämförelseindex, 3 månaders euribor. Placeringsfond
SEB Euro Bond placerar sina medel främst i statliga masskuldebrev inom euroområdet. Fondens risknivå är moderat och
fonden lämpar sig för medellånga placeringar.
Placeringsfond SEB Global High Yield lämpar sig för placerare
som vill placera i företagslån via fonder. Fonden strävar efter
en stabil och hög kupongavkastning på high yield företagslånemarknaden samt att undvika att företagens
klassificeringsförändring och kapitalrisk förverkligas. En
placeringsfilosofi som undviker portföljförvaltningsrisken
betonar noggrann emittent- och branschspridning. SEB Global
High Yield -fondens risknivå är högre än i fonder som placerar i
statslån eller i fonder som placerar i företagslån med hög
kreditklassificering och förverkligandet av kreditrisken är
mera sannolikt än i penningmarknadsfonder. Fonden placerar
dock huvudsakligen inte i företagslån med den lägsta kreditklassificering (under B- eller B3), varför risknivån hålls
moderat.
Blandfonder
För en försiktig placerare lämpar sig Placeringsfond SEB Ethical
Forum, som är en blandfond med moderat risknivå. De etiska
aspekterna beaktas i valet av placeringsobjekt.
Placeringsfond SEB Finland Optimum är en blandfond, vars målsättning på lång sikt är att uppnå avkastningen för en portfölj
som till lika stora delar består av inhemska aktier och av
obligationer inom euroområdet. Avkastningsförväntningen är

ändå lite sämre än för en ren aktiefond, men motsvarande är
fondens risknivå lägre än i aktiefonder.
Placeringsfond SEB European Optimum är en europeisk
allokeringsfond, som är riktad till stiftelser och allmännyttiga
samfund. Fonden utbetalar åt andelsägarna en årlig
tillväxtandel på minst 6 %. Fonden skiljer sig från andra i
Finland sålda blandfonder med det att portföljförvaltaren
reglerar kraftigare förhållandet mellan aktier och obligationer
enligt den rådande situationen på marknaderna samt egen
marknadsuppfattningen.
Placeringsfonderna SEB 20, SEB 50 och SEB 80 placerar sina
medel i andra inhemska eller utländska placeringsfonders
fondandelar. Fonderna kan göra både aktie- och ränteplaceringar, samt använda derivativer. SEB 20 har den lägsta
risknivån av dessa tre portföljfonder. SEB 50 -fondens risknivå
påminner om en blandfonds risknivå, och risknivån är moderat.
SEB 80 placerar sina medel i en normalsituation 80 % i aktiefonder och endast 20 % i räntefonder. SEB 80 har den
högsta risknivån av portföljfonder. Möjlighet att placera både i
aktie- och räntefonder på olika marknadsområden utjämnar
fondens värdeutveckling i förhållande till rena aktie- eller
räntefonder.
Aktiefonder
Placeringsfond SEB European Equity är en aktiefond, som
placerar sina medel på Europas aktiemarknader, främst i
storbolag men också i bolag av andra storleksklasser. Fonden
lämpar sig för placerare, som vill dra nytta av de möjligheter
som de europeiska placeringsmarknaderna erbjuder till en
risknivå som är lägre än markandsindex.
Placeringsfond SEB Finlandia Optimized Low Carbon är en
aktiefond, som huvudsakligen placerar sina medel i finska
offentligt noterade företags aktier med beaktande av de krav
som fondens hållbarhetspolitik ställer. Fonden lämpar sig
främst för långsiktiga placeringar. För placerare, som vill
placera i en fond, som placerar i små och medelstora bolag,
lämpar sig placeringsfond SEB Finland Small Cap. Fondens
avkastningsförväntning är på lång sikt högre än för vanliga
aktiefonder. Likväl är fondens risknivå högre än i aktiefonder i
medeltal. Placeringsfond SEB Global Equity Multimanager
placerar sina medel globalt på aktiemarknader. Fonden
placerar huvudsakligen sina medel i sådana andra inhemska
eller utländska fonders fondandelar, som placerar sina medel
globalt i aktier eller i fondföretags andelar. På fondens avkastningsförväntningar och risknivå inverkar aktieplaceringarnas avkastningsutveckling och värdeförändringar.
Fondens aktieplaceringar är diversifierade internationellt,
därför är risken förknippad med en enskild aktiemarknads
utveckling lägre. Fondens aktieplaceringar är diversifierade i
många fonder, därför är risken förknippad med en fonds
utveckling liten.

Specialplaceringsfonder

Specialplaceringsfond SEB European Index är en indexbaserad
aktiefond, som placerar inom Västeuropa. Specialplaceringsfond SEB North America Index är också en indexbaserad
aktiefond, men placerar inom Nordamerika. Indexfondernas
avkastningsförväntning uppskattas avvika från dess
jämförelseindex mycket litet.

Tillväxt- och utdelningsandelar samt utdelning
Fonderna har A- och B-andelar. A-andelarna är
utdelningsandelar och B-andelarna är tillväxtandelar. Till
innehavarna av tillväxtandelar ges ingen utdelning, utan
avkastningen framgår som en snabbare värdestegring jämfört
med utdelningsandelar. Till innehavarna av utdelningsandelar
ges varje vår en utdelning, vars storlek bestäms av
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Fondbolagets styrelse. Alla tillväxtandelar och motsvarande
utdelningsandelar är sinsemellan lika stora och avkastar inom
samma andelsslag lika rätt till fondens förmögenhet och
utdelning. En andels bråkdel ger avkastning som bråkdel en
motsvarande rätt till fondens förmögenhet och utdelning.
Vinsten betalas till det konto som fondandelsägaren uppgett.
Mera detaljerad information om utdelningen finns i fondernas
stadgar.
Byte mellan fondernas utdelnings- och tillväxtandelar är gratis
och den möjliga värdestegringen är inte utsatt för beskattning.
Speciellt privatpersoner, aktiebolag och andra skattepliktiga
samfund föredrar tillväxtandelar. Utdelningen är beskattningsbar inkomst för skattepliktiga andelsägare.

Fondandelsserier
Fondbolagets styrelse kan besluta att fonden omfattar
fondandelsserier som avviker från varandra avseende förvaltningsprovision. Fondandelsserierna kan avvika från

varandra
på
basis
av
teckningssumma
eller
fondandelsägarens totala kundförhållande inom SEBkoncernen.
Fondbolagets
styrelse
besluter
om
andelsseriernas specifika teckningsvillkor i samband med att
nya fondandelsserier emitteras. Teckningsvillkoren framgår ur
gällande fondprospekt.
Ifall fondandelsägarens innehav under innehavsperioden till
följd av en ny teckning eller ett fondbyte inom en viss
fondandelsserie överstiger en annan fondandelsseries minimiteckningsbelopp, konverterar Fondbolaget på fondandelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie, vars
minimiteckning det nya innehavet vid konverteringstidpunkten
motsvarar. Ifall fondandelsägarens innehav under innehavsperioden till följd av inlösen eller fondbyte understiger
minimiteckningsbeloppet för ifrågavarande fondandelsserie,
har Fondbolaget rätt att konvertera innehavet till den
fondandelsserie som motsvarar minimiteckningsbeloppet vid
konverteringstidpunkten.

Teckning av fondandelar
Fondandelar kan tecknas i euro eller antal hos SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen (Filialen) och på internet på
adressen www.seb.fi. Teckningsuppdrag mottas varje bankdag kl. 8.30-16.00 per telefon på numret (09) 6162 8000. Fondernas
teckningskonton är: Nordea: FI88 2400 1800 0136 17, SEB: FI68 3301 0002 1000 48, OP: FI10 5000 0120 1657 81, Danske: FI92
8000 1900 2935 16 och Nooa SB: FI79 4405 8920 0007 14. I samband med teckningsuppdrag ber vi er meddela följande uppgifter
åt Filialen: namn, adress, telefonnummer, person-/FO-nummer, beskattningsland samt bankkontonummer. Fondandelar tecknas genom
att betala teckningsavgiften med teckningsblanketten. Inköpskalkylen skickas inom en vecka som bekräftelse för teckningen. Kunden
identifieras i samband med teckningen i enlighet med lagen och myndighetsföreskrifterna.

Marknadsföring av fondandelar i andra EES-länder
I de fall fonder marknadsförs även i länder utanför Finland, har Fondbolaget givit i uppdrag åt ombud i det land / de länder där fonden
är notifierad att göra utbetalningar till fondandelsägare, lösa in andelar och tillhandahålla information.
Teckningstider och minimiplaceringar
Fonder kan tecknas varje bankdag med undantag av SEB European Index och SEB North America Index, vars fondandelar endast kan
tecknas och inlösas en gång i veckan, den första bankdagen.
Teckningstidsgränser
Uppdrag
Teckningsbelopp
Verkställande av teckninguppdrag
SEB 20
kl. 15.00
kl. 15.00
Uppdragsdag (D) + 2 dagar
SEB 50
kl. 15.00
kl. 15.00
D+2
SEB 80
kl. 15.00
kl. 15.00
D+2
SEB Ethical Forum
kl. 15.00
kl. 15.00
D+1
SEB Euro Bond
kl. 15.00
kl. 15.00
D+1
SEB Euro Short Rate
kl. 15.00
kl. 15.00
D+1
SEB European Equity
kl. 15.00
kl. 15.00
D+1
SEB European Index
må* kl. 10.30
må* kl. 10.30
D+3
SEB European Optimum
kl. 15.00
kl. 15.00
D+1
SEB Finland Optimum
kl. 15.00
kl. 15.00
D+1
SEB Finland Small Cap
kl. 15.00
kl. 15.00
D+1
SEB Finlandia Optimized Low Carbon
kl. 15.00
kl. 15.00
D+1
SEB Global Equity Multimanager
kl. 15.00
kl. 15.00
D+2
SEB Global High Yield
kl. 15.00
kl. 15.00
D+2
SEB North America Index
må* kl. 10.30
må* kl. 10.30
D+3
* eller veckans första bankdag, ifall måndag är en helgdag i Finland, England eller Irland.
Fond

Vid teckning av fondandelar meddelas ifall man vill teckna A- eller B-andelar.
Minimiplaceringen vid engångsteckning är 500 euro (om inte annat meddelas). Tilläggsplaceringar kan göras i 500 euros rater, med
undantag av SEB European Optimum -fondens institutionsserie vars minimiplacering är 100 000 euro, SEB Global Equity Multimanager
-fondens institutionsserie vars minimiplacering är 100 000 euro och SEB Euro Short Rate -fondens institutionsserie vars
minimiplacering är 500 000 euro.
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Inlösning av fondandelar och byte till annan fond
Inlösningsuppdrag av fondandelar tas emot varje bankdag kl. 8.30–16.00 per telefon på numret (09) 6162 8000. Fondandelar kan
inlösas i euro eller antal på SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen. Inlösnings- eller bytesuppdraget av fondandelar bör
ges före den fondspecifika tidsfristen.

Avbrytande av inlösen
Fondbolaget får avbryta inlösen av fondandelar av orsaker nämnda i lag eller fondens stadgar. Avbrytande av inlösen kan ske till
exempel på grund av störningar i den normala informationsförmedlingen, Finansinspektionens bestämmelse eller i lagen beskrivna
förutsättningar när fondens värde eller fondandelsägarnas antal sjunker under i lagen givna gränser. Fondbolaget tillhandahåller mera
information om dessa.

Inlösnings- och bytestid
Inlösningstidtabell
Fond

Uppdrag
kl. 12.00

Uppdraget förverkligas
SEB 20
Uppdragsdag (D) + 2
dagar
SEB 50
kl. 12.00
D+2
SEB 80
kl. 12.00
D+2
SEB Ethical Forum
kl. 12.00
D+1
SEB Euro Bond
kl. 12.00
D+1
SEB Euro Short Rate
kl. 12.00
D+1
SEB European Equity
kl. 12.00
D+1
SEB European Index
må* kl. 10.30
D+3
SEB European Optimum
kl. 12.00
D+1
SEB Finland Optimum
kl. 12.00
D+1
SEB Finland Small Cap
kl. 12.00
D+1
SEB Finlandia Optimized Low Carbon
kl. 12.00
D+1
SEB Global Equity Multimanager
kl. 12.00
D+2
SEB Global High Yield
kl. 12.00
D+2
SEB North America Index
må* kl. 10.30
D+3
* eller veckans första bankdag, ifall måndag är en helgdag i Finland, England eller Irland.

Medlen på kundens konto
(beror även på kundens bank)

Uppdragsdag (D) + 2 dagar
(under eftermiddagen)
D+2
D+2
D+1
D+1
D+1
D+1
D+3
D+1
D+1
D+1
D+1
D+2
D+2
D+3

Ifall fonden har de kontanter som behövs, betalas pengarna från inlösningen till det konto kunden uppgivit enligt ovan nämnda tabell.
Försäljningskalkylen skickas inom en vecka som bekräftelse för inlösningen.

Tecknings- och inlösningsprovisioner
Fondandelens teckningspris är fondandelens värde på
teckningsdagen ökat med gällande teckningsprovision.
Fondandelens inlösenpris är fondandelens värde på inlösendagen med avdrag för gällande inlösningsprovision.
Tecknings- och inlösningsprovisionerna varierar från fond till
fond (se provisionstabellen). I fondprospektet finns
ikraftvarande tecknings- och inlösningsprovisionerna.

ningsprovision. Den fasta förvaltningsprovisionen beräknas
dagligen och avdras från fondens värde och den debiteras inte
skilt av fondandelsägaren. Storleken på förvaltningsprovisionen varierar från fond till fond (se provisionstabellen).
I fondens stadgar nämns fondens maximala förvaltningsprovision. Provisionen innehåller förvarsarvode.
Ytterligare information om kostnader för enskilda fonder finns
i fonderna faktablad.

För fonden uppkommer kostnader i och med handel med
värdepapper. Kostnader är också arvodena för placeringar i
andra fonder. De maximala förvaltningsarvodena för dessa
placeringsobjekt klargörs i fondernas stadgar.

Fondbolaget, eller ett annat bolag som tillhör SEB-koncernen,
kan vara berättigad till en del av förvaltningsarvodet av en sådan fond i vilken fonderna i detta prospekt placerat i eller det
arvode som betalats till värdepappersmäklare i
placeringsverksamheten.
Sådana
arvodesarrangemang
baserar sig på distributionsarvodesavtal eller andra avtal om
fördelning av arvode som ingåtts med fondbolag eller
värdepappersförmedlare.
Arvodena
varierar
och
fondandelsägare får på begäran mera information om
arrangemangen.

Fondbolaget debiterar av fonden årligen en fast förvalt-

Fondandelsvärdens beräkning och publicering

Regelbundna kostnader i anslutning till fondens
verksamhet
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Fondbolaget beräknar fondandelsvärden dagligen enligt 48 § i
lagen om placeringsfonder och enligt fondens stadgar.
Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar
(värdepapper, kontanta medel och övriga tillgångar inklusive
upplupen avkastning) dras av dess skulder.
A- och B-andelarnas (och deras bråkdelars) relativa priser
bestäms utgående från den årligen utdelade vinstandelen.
Betalning av vinstandelar ändrar relationstalet mellan priset
på A- och B-andelar. Relationstalet bestäms efter beslut om
vinstutdelning genom att dividera värdet på A-andelar (utan
den vinstandel som skall betalas) med värdet på B-andelar.
Detta relationstal används fram till det att nästa beslut om
vinstutdelning fattas. Värdet på B-andelar räknas genom att
dividera Fondens egna kapital med summan av B-andelar och
A-andelar multiplicerade med relationstalet. Värdet på Aandelar är värdet på B-andelar multiplicerat med
relationstalet. Fram till beslutet för den första
vinstutdelningen är värdet på A- och B-andelar lika och
relationstalet 1.
Värdet på fondandelarna räknas och publiceras varje
bankdag. Uppgifter om fondandelens värde finns tillgänglig för
allmänheten på Fondbolaget. Man kan dagligen följa
fondandelarnas noteringar på Fondbolagets internet-sidor
www.seb.fi.
Fondbolaget uppehåller en lista över eventuella fel som
uppstått i värdeberäkningen. Listan finns till åsyn för
andelsägarna hos Fondbolaget.

Räkenskapsperiod och rapportering
Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fondbolaget uppgör och publicerar senast tre (3)
månader efter räkenskapsperiodens utgång årsberättelser för
Fondbolaget och fonderna. Årsberättelserna finns tillgängliga
på Fondbolaget. Fondernas halvårsrapport samt information
enligt 12 kap. 5 och 6 § i lagen om förvaltare av alternativa
investeringsfonder om riskprofilen och riskhanteringssystem,
den utnyttjade mängden exponering samt förändringarna i
dess maximinivå finns tillgänglig inom två (2) månader från
rapporteringsperiodens slut på Fondbolaget.

Fondandelsägarstämma
Ordinarie fondandelsägarstämma hålls årligen före utgången
av maj. Extraordinarie fondandelsägarstämma skall hållas när
Fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger eller om
en av fondens revisorer eller fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla
utestående fondandelar skriftligen kräver att en sådan hålls
för behandling av ett angivet ärende. Fondbolagets styrelse
sammankallar fondandelsägarstämman. Vid fondandelsägarstämman fattas besluten med enkel majoritet. Vid stämman
medför varje komplett andel i fonden en (1) röst.
Fondandelsägaren kan vara företrädd genom fullmakt på
fondandelsägarstämman. Rätten att rösta och delta i
fondandelsägarstämman avgörs enligt den sista anmälningsdagen.

Placeringsfondernas stadgar
Placeringsfonden har av Finansinspektionen fastställda
stadgar, där det framgår bland annat fondens
placeringspolitik.
Specialplaceringsfondernas
stadgar

fastställs av Fondbolagets
Finansinspektionen.

styrelse

och

delges

till

De väsentliga förändringarna i fondens placeringspolitik
registreras i fondens stadgar. Fondbolagets styrelse fattar
beslut om ändring av fondens stadgar, efter vilket de
vidarebefordras till Finansinspektionen för godkännande eller
beträffande specialplaceringsfonderna som delgivning. De
fastställda stadgeändringarna träder vanligen i kraft en
månad efter att ändringarna fastställts och fondandelsägarna
meddelats därom. Andelsägarna meddelas enligt fondens
stadgar.

Beskattning
Fonderna kan göra värdepappersaffärer utan att beskattas
för försäljningsvinsterna. Fonderna betalar inte heller kapitalinkomst- och förmögenhetsskatt. Fondandelsägaren betalar
skatt på värdestegringen först i samband med inlösning av
andelar eller då avkastningsfonderna utbetalar avkastning.
Till en fysisk person eller inhemskt dödsbo betald tillväxtandel
verkställer Fondbolaget förskottsinnehållning.
Den möjliga överlåtelsevinsten (försäljningsvinsten) som
realiseras vid försäljning av fondandelar eller vid byte av fond
behandlas
i
beskattningen
som
kapitalinkomst.
Kapitalinkomstskatten är för tillfället 30 eller 34 %. Byte mellan fondernas utdelnings- och tillväxtandelar är inte utsatt för
beskattningen. Ifall en fysisk persons eller ett dödsbos totala
överlåtelsepris (obs. ej överlåtelsevinst) är under skatteåret
högst 1000 euro, är överlåtelsevinsten inte beskattningsbar
inkomst.
Fondbolaget meddelar skattemyndigheterna vid årets slut
värdet på fondandelsägarnas fondinnehav, om inlösning av
fondandelar till anskaffningsvärde samt de betalda tillväxtandelarna för fonder registrerade i Finland. Fondandelsägaren
behöver inte skilt meddela i skattedeklarationen för fonden
betalda avkastningar eller mängden ägda fondandelar.
Fondandelsägaren bör dock själv kontrollera i sin beskattning
överlåtelsevinster och -förluster som uppkommit av fondernas
inlösningar. Beskrivningen av beskattningen är endast
huvuddraglig och investeraren skall för ytterligare uppgifter
vara i kontakt med skattemyndigheterna.

Förvarsinstitutets uppgifter och placerarens rättigheter i
specialplaceringsfonderna
Som förvaringsinstitut för Fondbolaget verkar Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen (fo-nummer
0985469-4) (SEB), Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors.
Förvarsinstitutets uppgift är att säkerställa att fonderna och
Fondbolaget i sin verksamhet följer lagen, fondernas stadgar
och myndighetsförordningar samt sköter övriga uppgifter som
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
hör till förvarsinstitutet. Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ):s huvudsakliga verksamhet är bankverksamhet och
dess hemort är Stockholm, Sverige. Ifall annat inte stadgas i
lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder är
förvarsinstitutet skyldigt, oberoende av sin vårdslöshet, att
ersätta specialplaceringsfonden och dess andelsägare enligt
ovannämnda lag 15 kap. 2 § 1 mom. den skada som
förorsakats
av
att
förvarsinstitutet
förlorat
ett
finansieringsinstrument i dess förvar. Förvarsinstitutet är
skyldigt att ersätta skador, som den avsiktligt eller på grund
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av vårdslöshet förorsakat specialplaceringsfonden eller dess
fondandelsägare eller genom ett förfarande som bryter mot
lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller
övriga med stöd av denna lag uppgjorda stadgar och
bestämmelser eller genom försummelse av sina skyldigheter.
Förvarsinstitutet kan vid behov använda sig av en eller flera
underförvarsinstitut. Förvarsinstitutet sköter på bästa sätt om
att fondens tillgångar hålls isär från förvarsinstitutets eller
underförvarsinstitutets tillgångar ifall av betalningsoförmåga.
Förlusten behöver inte ersättas, ifall förvarsinstitutet kan
påvisa att förlusten har förorsakats av en sådan extern
ovanlig och oförutsedd orsak som förvarsinstitutet inte har
kunnat förhindra och trots all omsorgsfullhet inte kunnat
undvika. Förvarsinstitutet ansvarar inte heller för förluster
orsakade av andra orsaker ifall den i sin verksamhet åtlytt
normal noggrannhet och ifall den följt lagstiftningen.
Förvarsinstitutet ansvarar inte i något fall eller någon situation
för indirekta skador som förorsakats förvaltaren av
alternativa investeringsfonden, fondandelsägaren eller övrig
instans.
SEB erbjuder förvarstjänster både för egna och SEB:s externa
kunder. Detta kan förorsaka intressekonfliktsituationer mellan
SEB:s förvarsverksamhet och Fondbolagets verksamhet samt
mellan kunderna för dessa verksamheter.
Förvarsverksamheten sköts skilt från Fondbolagets
fondverksamhet. Förvaret och Fondbolagets fondverksamhet
sköts
alltid
till
förmån
för
fondandelsägarna.
Förvarsverksamheten utför förvars- och därtill hörande
tillsynsuppgifter till fondandelsägarnas fördel skilt från
Fondbolagets fondverksamhet.
För att kunna kontrollera och undvika intressekonflikter inom
förvars- och fondverksamheten är fondverksamhetens och
förvarsverksamhetens
vederbörliga
avskildhet
uppmärksammad (så kallade kinesiska muren). Även
förvarsverksamhetens självständighet och den effektiva
övervakningen av förvarskundernas tillgångar är beaktade.
Dessutom
förutsätts
verksamheten
fungera
enligt
marknadsvillkoren.

Lösning av tvister och rättsskydd utom domstolsväsendet
I ärenden gällande fondplaceringar bör kunden alltid i första
hand kontakta Fondbolaget, telefonnummer (09) 131 551.
Ifall det mellan Fondbolaget och fondandelsägaren uppstår
sådana konflikter gällande fondplaceringar som inte kan lösas
med förhandlingar, kan andelsägaren (i stället för domstolsbehandling) föra behandlingen av konflikten till FINEs
Investeringsnämnden. För fonderna och placeringar i dem
tillämpas Finlands lag.

Investeringsnämnden avger beslutsrekommendationer om
meningsskiljaktigheter som har förelagts nämnden av ickeprofessionella kunder och av tjänsteleverantörer. Nämnden
behandlar ärenden mellan tjänsteleverantörer och ickeprofessionella kunder som hänför sig till investerings- och
fondtjänster och som avses i lagen om investeringstjänster och
lagen om placeringsfonder. Tjänsten är avgiftsfri och
tillgänglig för Fondbolagets alla icke-professionella kunder.
Kunden kan kontakta Investeringsnämnden per telefon, brev
eller e-post. Investeringsnämndens kontaktuppgifter är:
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, telefonnummer (09)
6850 120 och e-post info@fine.fi. Mera information om
Investeringsnämnden finns på internet-adressen www.fine.fi.

Tilläggsuppgifter vid distansförsäljning
Lagstiftningen förutsätter följande uppgifter om distansförsäljning av fonder:
Då en konsument ingår ett avtal gällande finansiella tjänster
med distansförsäljning, till exempel genom nät- eller telefonbank, har konsumenten i vissa fall rätt att annullera avtalet.
Annulleringsrätten gäller dock inte placeringsfonder. Uppdrag
och avtal gällande teckning och inlösen av fondandelar, byte
av serie eller fond samt fortlöpande fondspararavtal kan inte
annulleras. Kunden kan naturligtvis lösa in sina fondandelar
enligt fondens stadgar, se punkter angående teckning och
inlösen av fondandelar ovan eller avsluta ett fondspararavtal
enligt gällande avtalsvillkor.
Tilläggsuppgifter om distansförsäljning, avtalsvillkor och
kundservice ges på finska och svenska. Dessa uppgifter ges i
enlighet med Finlands lagstiftning.

Gränser för värdeberäkningsfel
Enligt Finansinspektionens tolkning och Fondbolagets
styrelsebeslut tillämpas följande gränser för väsentliga
värdeberäkningsfel:
Felgräns ≥0,1 % SEB Euro Short Rate. Felgräns ≥0,2% SEB
Ethical Forum, SEB Euro Bond, SEB 20 och SEB Global High
Yield. Felgräns ≥0,3 % SEB 50, SEB European Optimum och
SEB Finland Optimum. Felgräns ≥0,5 % SEB 80, SEB Global
Equity Multimanager, SEB European Equity, SEB North
America Index, SEB European Index, SEB Finland Small Cap
och SEB Finlandia Optimized Low Carbon.
.
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Fondernas provisioner
Fond

Tecknings
-provision

Förvaltning
s- och
förvarsarvode

Inlösnings
provision

Löpande
utgifter

Portföljens
omsättningshastighet*

SEB 20
SEB 50
SEB 80
SEB Ethical Forum
SEB Euro Bond
SEB European Equity
SEB European Index
SEB European Optimum

1 % **
1 % **
1 % **
1 % **
0%
1 % **
0%
1%

0,25 % ***
0,35 % ***
0,45 % ***
0,9 %
0,5 %
1,3 %
0,4 %
1,3 %******

1%
1%
1%
1%
0,5 %
1%
0,4 % ****
1%

0,73
0,66
0,70
0,47
0,05
1,16
-0,03
1,03

SEB Finland Optimum
SEB Finland Small Cap
SEB Finlandia Optimized Low
Carbon********
SEB Global Equity Multimanager

1 % **
1 % **
1 % **

1,3 %
1,8 %
0,7 %

1%
1%
1%

1,25 %
1,58 %
1,89 %
1,17 %
0,50 %
1,30 %
0,42 %
1,30 %
0,90 % Iserien
1,30%
1,80 %
0,7 %

1 % **

0,55 % *****

1%

0,80

SEB Global High Yield
SEB Euro Short Rate

1%
0%

0,8 %
0,45 %*****

0,5 %
40 euro

SEB North America Index

0%

0,4 %

0,2 % ****

2,05%
1,70 % Iserien
0,80 %
0,45 %
0,20 % Iserien
0,41 %

0,73
1,90
0,80

0,61
0,16

-0,23

*Portföljens omsättningshastighet beskriver hur stor omsättning fondens värdepapper har under en viss tid. Man mäter hur många
gånger värdepapper har köpts och sålts i förhållande till fondförmögenheten under en viss tid. Då värdet t.ex. är 2, har alla fondens
värdepapper omsatts ca 2 gånger under granskningsperioden.
** Vid teckningar över 170 000 euro är teckningsprovisionen 0,5 %.
*** Fondens egen provision. Dessutom betalar fonden förvaltningsprovision för fonderna som den placerat i.
**** Inte inlösningsprovision i egentlig mening, utan en kostnadsdebitering som görs i samband med inlösning och som i sin helhet blir
kvar i fonden för att täcka inlösningskostnader för de(n) i fonden ingående fonderna/fonden.
***** Förvaltnings- och förvarsarvode för fondens institutionsserie är 0,2 % (p.a.).
****** Förvaltnings- och förvarsarvode för fondens institutionsserie är 0,9 % (p.a.).
******* Förvaltnings- och förvarsarvode för fondens institutionsserie är 0,45 % (p.a.).
******** Förutom tecknings- och inlösningsprovision debiteras en kostnad på 0,05 procentenheter av värdet på de fondandelar som
tecknas eller inlöses och denna kostnad krediteras i sin helhet fonden för att täcka de transaktionskostnader som härrör från
teckningar och inlösningar.
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Fonder som förvaltas av fondbolaget
Fond

Startdatum

SEB Euro Short Rate
SEB Euro Bond

14.1.2008
2.11.1998

Stadgarna
bekräftade*
26.11.2018
25.4.2018

SEB Global High Yield
SEB Ethical Forum
SEB Finland Optimum
SEB European Optimum
SEB 20
SEB 50
SEB 80
SEB European Index
SEB North America Index
SEB SLS
SEB European Equity
SEB Finlandia Optimized Low
Carbon
SEB Finland Small Cap
SEB Global Equity Multimanager

8.4.2002
6.4.1999
21.2.1991
1.6.1999
6.11.2000
6.11.2000
6.11.2000
7.12.1999
25.3.2002
1.11.2017
2.6.1997
30.9.1993

25.4.2018
25.4.2018
25.4.2018
25.4.2018
25.4.2018
25.4.2018
25.4.2018
23.4.2018
23.4.2018
23.4.2018
25.4.2018
14.6.2019

20.4.1994
24.4.1995

25.4.2018
25.4.2018

Sammanslagningar**
SEB Money Manager 16.1.2019
Gyllenberg Bond 29.6.2001, SEB
Corporate Bond ex Financials 10.3.2016

Gyllenberg European Balanced 16.4.2007

SEB European Property 1.9.2009
SEB Finland Momentum 10.6.2015

*Fondspecifika stadgarnas senaste fastställningsdatum. Stadgarna fastställda i Finland.
** Fonder som har fusionerats med placeringsfonden och fusionsdatum.
Aktiefonder
SEB European Index
SEB North America Index
SEB European Equity
SEB Finlandia Optimized Low
Carbon
SEB Finland Small Cap
SEB Global Equity Multimanager
Räntefonder
SEB Euro Short Rate*
SEB Euro Bond*
SEB Global High Yield*
Blandfonder
SEB 20
SEB 50
SEB 80
SEB Ethical Forum*
SEB Finland Optimum*
SEB European Optimum*

Huvudsakligt
placeringsområde/-objekt
Europa, aktier
USA och Kanada, aktier
Europa, aktier
Finland, aktier

Placeringsstil

Aktievikt

Speciella risker

Passiv
Passiv
Aktiv
Passiv

100 %
100 %
100 %
100 %

Placeringsmarknadens tillväxt
Placeringsmarknadens tillväxt
Placeringsmarknadens tillväxt
Begränsat till ett land

Finland, aktier I småbolag
Globalt, aktier
Huvudsakligt
placeringsområde/-objekt
Euroområdet, penningmarknaden
Euroområdet, statsobligationer

Aktiv
Aktiv
Placeringsstil

Begränsat till ett land
Placeringsmarknadens tillväxt
Speciella risker

Aktiv
Aktiv

100 %
100 %
Genomsnittlig
löptid
1-3 år
5-10 år

USA, Europa, företagslån med lägre
kreditklassificering
Huvudsakligt
placeringsområde/-objekt
Globalt, aktier och olika
ränteinstrument
Globalt, aktier och olika
ränteinstrument
Globalt, aktier och olika
ränteinstrument
Europa, aktier och olika
ränteinstrument
Finland, aktier och olika
ränteinstrument
Europa, aktier och olika
ränteinstrument

Aktiv

3-7 år

Kreditrisk
Förändringar I den allmänna
räntenivån
Hög kreditrisk

Placeringsstil

Aktievikt

Speciella risker

Aktiv

20 % (+/- 20
%)
50 % (+/- 30
%)
80 % (+/- 20
%)
25 % (+/- 15
%)
50 % (+/- 20
%)
70 % (+/- 20
%)

Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv

Begränsat till ett land

Alla fonder kan utnyttja derivatinstrument i placeringsverksamheten för att nå investeringsmålet, effektivisera förvaltningen och som skydd mot
riskfaktorer. Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument.
*Fonder som placerar i ränteinstrument kan placera 35 % av sina medel i samma emittents eller garants värdepapper eller
penningmarknadsinstrument, då emittenten eller garanten är Finska staten, en finsk kommun eller samkommun eller en stat inom EES-området, en
delstat eller annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat eller ett internationellt offentligt samfund vilken som medlem har minst en stat inom EESområd
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Fond

SEB Euro Short Rate

Investerarmålgrupp

Rekommenderade minsta
placeringstiden

Avkastning
12 mån

Avkastnin
g
3 år
p.a.

Avkastnin
g
5 år
p.a.

Fonden lämpar sig för placerare som kortsiktigt
1 år
-1,42%
-0,20%
0,13%
och till låg risknivå vill placera diversifierat
avseende emittent-, likviditets och ränterisker,
och som med låg ränterisk eftersträvar en bättre
avkastning än penningmarknaden ger.
SEB Euro Bond
Fonden lämpar sig för placerare som vill placera
2 år
0,20%
0,97%
3,06%
på medellång sikt i långa ränteplaceringar, och
diversifierat avseende emittent-, likviditets- och
ränterisker.
SEB Global High Yield
Fonden lämpar sig för placerare som eftersträvar 4 år
-4,37%
2,78%
1,66%
hög avkastning och som är intresserade av
långsiktigt placerande på den globala
företagslånemarknaden.
SEB Ethical Forum
Fonden lämpar sig för placerare som till
3 år
-3,32%
1,42%
3,72%
medelhög risk och medellång sikt vill placera
både på aktie- och räntemarknaderna.
SEB Finland Optimum
Fonden lämpar sig för placerare som till
4 år
-5,43%
2,02%
4,71%
medelhög risk och medellång sikt vill placera
både på aktie- och räntemarknaderna.
SEB European
Fonden lämpar sig för placerare som vill utnyttja
4 år
-8,72%
0,53%
3,73%
Optimum
möjligheterna att allokera sina placeringar på de
europeiska aktie- och räntemarknaderna.
SEB 20
Fonden lämpar sig för placerare som med låg
3 år
-4,21%
0,30%
1,67%
risknivå vill placera både på aktie- och
räntemarknaderna.
SEB 50
Fonden lämpar sig för placerare som till moderat
4 år
-5,94%
0,43%
2,95%
risknivå vill placerar på olika marknadsområdens
aktie- och räntemarknader..
SEB 80
Fonden lämpar sig för placerare som eftersträvar 5 år
-8,16%
0,54%
4,23%
hög avkastning och som är intresserade av
långsiktigt placerande på de internationella
aktiemarknaderna och i mindre utsträckning på
euroområdets räntemarknader.
SEB European Index
Fonden lämpar sig för placerare som för
6 år
-10,99% 0,21%
3,11%
långsiktiga aktieplaceringar önskar en
kostnadseffektiv, europeisk placeringsmodell.
SEB North America InFonden lämpar sig för placerare som för
6 år
-2,62%
5,53%
10,59%
dex
långsiktiga aktieplaceringar önskar en
kostnadseffektiv, nordamerikansk
placeringsmodell.
SEB European Equity
Fonden lämpar sig för placerare som eftersträvar 6 år
-11,77% 0,36%
5,20%
hög avkastning och som är intresserade av
långsiktigt placerande på den europeiska
aktiemarknaden.
SEB Finlandia
Fonden lämpar sig för placerare som eftersträvar 7 år
-11,12% 3,23%
6,48%
Optimized Low
hög avkastning och som är intresserade av
Carbon*
långsiktigt placerande på finska aktiemarknaden.
SEB Finland Small Cap
Fonden lämpar sig för placerare som eftersträvar 7 år
-9,11%
4,22%
7,66%
hög avkastning och som är intresserade av
långsiktigt placerande på Finlands
aktiemarknad..
SEB Global Equity Mul- Fonden lämpar sig för placerare som eftersträvar 6 år
-7,37%
1,26%
6,60%
timanager
hög avkastning och som är intresserade av
långsiktigt placerande på de internationella
aktiemarknaderna.
*Fondens placeringsinriktning har ändrats 1.8.2019 och resultaten av placeringsverksamheten före denna tidpunkt är inte fullt jämförbara med
situationen efter ändringen av placeringsinriktningen.

Avkastnin
g
Från
fondens
start p.a.
1,42%

3,82%

4,91%

4,84%

8,64%

2,90%

2,89%

2,66%

1,93%

2,05%

4,17%

3,24%

9,88%

8,88%

4,74%
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Klausul gällande medborgare av Förenta Staterna
Fondandelar i placeringsfonder och specialplaceringsfonder (fonder) registrerade i Finland och förvaltade av SEB Investment Management AB (nedan Fondbolaget) är inte
registrerade enligt lagen United States Securities Act från år 1933 (”Act 1933”), lagen Investment Company Act från år 1940 (”Act 1940”) eller någon annan tillämplig
lagstiftning i Förenta Staterna. Således får inte fondandelar i fonder erbjudas, säljas, överföras eller levereras direkt eller indirekt i Förenta Staterna, dess delstater eller
övriga jurisdiktionsområden (kollektivt ”Förenta Staterna”) inte heller till, till fördel för eller för en medborgare av eller personer bosatta i Förenta Staterna, som definieras i
Act 1933 eller andra tillämpliga stadgar (förutom vissa kvalificerade köpare som är befriade från registreringskraven i Act 1940).
En kund som vill köpa fondandelar i fonder måste, på begäran, kunna bevisa att den inte är medborgare av eller bosatt i Förenta Staterna. Innehavare av fondandelar bör
meddela Fondbolaget om eventuella förändringar i sin status som icke-medborgare av eller icke-bosatt i Förenta Staterna. Eventuella investerare ombeds konsultera sina
jurister, ifall de är osäkra på sin status och de vill investera i fondandelar i fonder.
Fondbolaget kan vägra att ta emot teckningar av fondandelar gjorda av medborgare av eller personer bosatta i Förenta Staterna eller att registrera överföring av fondandelar till medborgare av Förenta Staterna.
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