
SEB deLuxe fonder avvecklas den 5 december
Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag SEB Investment Management AB har 
beslutat att avveckla fonderna SEB deLuxe – SEB Multi Asset Defensive, SEB deLuxe – Multi Asset 
Defensive Plus och SEB deLuxe – Multi Asset Balance från och med 5 december 2019.

I mitten av december kommer du att få en utbetalning som motsvarar värdet av ditt innehav vid 
avvecklingen, se gärna över hur du vill placera pengarna fortsättningsvis.

Observera att beroende på din skattesituation och sparform, kan avvecklingen komma att innebära 
skattekonsekvenser för dig.

På baksidan kan du läsa mer om de praktiska detaljerna kring avvecklingen. Har du ytterligare frågor 
är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare, ringa Telefonbanken på telefon 0771-365 365 
eller besöka något av våra bankkontor. 

Vänliga hälsningar

SEB

Postadress: 106 40 Stockholm
Besöksadress: Stjärntorget 4
Telefonbanken privat: 0771-365 365  
Telefonbanken företag: 0771-62 53 53  
Växel: 0771-62 10 00

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Styrelsens säte: Stockholm 
Organisationsnummer: 502032-9081

seb.se

2019-12-05



Bakgrunden till beslutet är att tillgångarna i fonderna har sjunkit 
till en nivå där det är svårt att förvalta dem effektivt och därför 
ligger avvecklingen i andelsägarnas bästa intresse. 

• Klockan 15.30 den 5 december 2019: fonderna stänger för 
handel och avvecklingsprocessen startas. Detta innebär att det 
inte är möjligt att köpa, sälja, byta eller överföra andelar i fond-
erna efter denna tidpunkt.  

• Den 6 december 2019: fondernas slutligt nettoandelsvärde 
(NAV) sätts. 
 
• Mitten av december: kunder som har investerat i fonderna 
kommer att få en betalning som motsvarar värdet av innehavet 
vid tidpunkten för deras avveckling. Vår målsättning är att ut-
betalningen kan ske så snart det är möjligt.

Eventuella kostnader relaterade till fondernas avveckling betalas 
av fondbolaget, SEB Investment Management AB. 

Information om  
fondförändringar 

Fondbolaget har beslutat att avveckla SEB deLuxe - Multi Asset Defensive, SEB deLuxe – Multi Asset Defensive 
Plus och SEB deLuxe – Multi Asset Balance samt fondernas respektive andelsklasser den 5 december 2019.  
Avvecklingen är ett led i vår ambition att ytterligare förädla SEB:s fondsortiment. 

Berörda fonder 
SEB deLuxe - Multi Asset Balance
Class C (EUR) (LU0122754046)
Class C (H-SEK) (LU0383702437)
Class ID (EUR) (LU0383702510)

SEB deLuxe - Multi Asset Defensive
Class C (EUR) (LU0122753667)
Class C (H-SEK) (LU0487163262)

SEB deLuxe - Multi Asset Defensive Plus
Class C (EUR) (LU0135018314)
Class ID (EUR) (LU0383702353)
C (H-SEK) (LU0383703088)

Samtliga fonder är delfonder i SEB deLuxe och registrerade i   
       Luxemburg. 
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