Stockholm i februari 2021

Information om ditt fondsparande
Hej!
Du sparar i SEB Latinamerikafond. SEB har beslutat att lägga samman SEB Latinamerikafond och SEB
Emerging Marketsfond. Det innebär att SEB Latinamerikafond kommer att gå upp i SEB Emerging
Marketsfond och därefter inte finnas kvar. Fonderna läggs samman den 15 mars 2021.

Så här går det till
◊◊ Någon dag efter sammanläggningen flyttas dina andelar till nya i SEB Emerging Marketsfond.
◊◊ Om du vill sälja dina andelar i SEB Latinamerikafond behöver du meddela oss senast den 3 mars
2021 klockan 16.30.
◊◊ Observera att ditt innehav kommer att vara spärrat från och med den 8 februari 2021 klockan
16:30 tills några dagar efter sammanläggningen.
◊◊ Möjlighet att köpa nya andelar i SEB Latinamerikafond kommer att stängas den 1 mars 2021.
◊◊ Möjlighet att byta till och från fonden kommer att stängas den 22 februari 2021.
◊◊ Om du har ett regelbundet sparande till fonden kommer det att avslutas automatiskt.

Övrig information
Anskaffnings- och marknadsvärde på ditt fondinnehav kommer att vara oförändrat jämfört med ditt
tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då
andelskursen för fonderna skiljer sig åt. Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig. Väljer du att sälja dina andelar kan det innebära att eventuell kapitalvinst eller förlust
beskattas.

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Frågor eller funderingar? För att tillsammans bidra till att bromsa spridningen av covid-19
uppmuntrar vi dig att sköta dina ärenden digitalt när du kan och besöka oss om du måste.
På swedbank.se/kontakt kan du välja det sätt att kontakta oss 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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