Stockholm i augusti 2020

Information om ditt fondsparande
Hej!
Aktie-Ansvar har beslutat att lägga samman fonden Aktie-Ansvar Kvanthedge och Aktie-Ansvar
Saxxum Aktiv. Fonderna läggs samman 1 oktober 2020. På grund av låg efterfrågan har Swedbank
dock beslutat att inte fortsätta erbjuda Aktie-Ansvar Kvanthedge i vårt utbud.

Så här går det till
◊◊ Om du inte gör något kommer dina fondandelar automatiskt att lösas in. Pengar betalas ut till ditt
föranmälda konto. Om konto saknas kommer pengarna på en utbetalningsavi.
◊◊ Om du har ett regelbundet sparande till fonden kommer detta att avslutas automatiskt.
◊◊ Om du själv vill sälja dina andelar i Aktie-Ansvar Kvanthedge behöver du lämna uppdrag om det till
oss senast den 21 september 2020 klockan 16.30.
◊◊ Om du istället vill byta dina andelar i fonden till en annan fond behöver du lämna uppdrag om det
till oss senast den 14 september 2020 klockan 16.30.
◊◊ Om du istället vill byta till nya andelar i fonden behöver du lämna uppdraget till banken senast den
7 september 2020 klockan 16.30.
◊◊ Ett byte till en annan fond eller försäljning kan innebära en kapitalvinst eller förlust som kan medföra kapitalbeskattning.
◊◊ Du kan även välja att flytta ditt sparande i Aktie-Ansvar Kvanthedge till något annat finansiellt institut (bank, försäkringsbolag, fondtorg) som erbjuder fonden. Be i så fall det finansiella institutet
att skicka ett flyttuppdrag till oss så vi har det senast den 7 september 2020.

Frågor eller funderingar?
◊◊ Är du kund hos Swedbank når du oss dygnet runt, alla dagar, på telefon 0771-22 11 22. Om du
saknar vår telefontjänst kan du ringa vår växel 08-5859 0000, vardagar klockan 8-18.
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◊◊ Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida

Vänliga hälsningar
Swedbank och sparbankerna

Swedbank AB (publ)
105 34 Stockholm

Kundbrev - AktieAnsvar Kvanthedge.indd 1

Styrelsens säte Stockholm
Org nr 502017-7753

www.swedbank.se

2020-07-29 16:47:24

