Stockholm i juli 2020

Information om ditt fondsparande
Hej!
Du sparar i fonden Franklin Technology A (acc) USD. Vi ser löpande över vårt fondutbud och då vi
bedömer att fonden inte uppfyller våra hållbarhetskrav har vi beslutat att ta bort den. Det innebär att
vi inte kommer att erbjuda fonden efter den 18 augusti 2020. Fonden ersätts istället med Swedbank
Robur Technology och du behöver inte göra någonting om du inte vill välja en annan fond själv.

Så här går det till
◊◊ Ditt innehav i Franklin Technology A (acc) USD förs över till fonden Swedbank Robur Technology
efter den 18 augusti 2020.
◊◊ Om du har löpande överföringar till Franklin Technology A (acc) USD styrs de automatiskt om till
Swedbank Robur Technology.
◊◊ Förändringen medför inga kostnader för dig. Värdet på dina nya fondandelar kommer att vara
oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav.
◊◊ Om du inte vill att ditt sparande ska placeras i Swedbank Robur Technology har du möjlighet att
byta till en annan fond. Ta del av fondutbudet för försäkring på swedbank.se/fondlista. Du kan
enkelt göra fondbytet själv i internetbanken eller med hjälp av våra rådgivare på bankkontor och
telefon.

Information om ersättningsfonden
Fonden Swedbank Robur Technology placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning,
kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Eftersom sektorn domineras av amerikanska
bolag är merparten normalt placerat i USA. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla
investeringar.

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Frågor eller funderingar? På Swedbank.se/kontakt hittar du olika sätt att nå oss på och kan välja det
som passar dig bäst, vi finns tillgängliga för dig dygnet runt, veckans alla dagar. Är du kund i en
sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.
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