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Stockholm i februari 2021

Information om ditt fondsparande
Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Global High Dividend. Med detta brev vill vi informera dig om att  
Swedbank Robur Sweden High Dividend kommer att läggas samman med din fond Swedbank Robur 
Global High Dividend. Fusionen gör vi för att renodla vårt fondutbud. 

Sammanläggningen och ändringarna är godkända av Finansinspektionen och kommer att ske den 15 
april 2021. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

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

Vänliga hälsningar 
Swedbank Robur Fonder

        Hela vårt fondutbud hittar du på swedbankrobur.se   

PS.  Du skaffar vår telefontjänst i internetbanken. Klicka på Övriga tjänster - Telefonbanken.

Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm

Styrelsens säte Stockholm
Org nr 556198-0128

Tel  08-585 924 00 
Fax 08-790 00 94

www.swedbankrobur.se
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Stockholm i februari 2021

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Global High Dividend? 
Sammanläggningen påverkar inte värdet på ditt fondsparande och medför inga kostnader eller 
skatte-konsekvenser för dig som är andelsägare i fonden. Sammanläggningen leder heller inte till 
någon utspädningseffekt på resultatet i fonden och någon väsentlig ändring av fondens  
sammansättning av tillgångar är inte avsedd att genomföras innan sammanläggningen.

Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Sweden High Dividend och 
överförs till Global High Dividend. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter 
sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Global High Dividend.

Med anledning av fusionen så har fondbolaget under tre månader möjlighet att göra undantag från 
fondbestämmelserna. Fonden kan under denna övergångsperiod placera upp till 25 procent i Sverige 
och upp till 40 procent på konto hos kreditinstitut.

 ◊ Du kan som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonden till och med tisdagen den 13 april före  
klockan 16.00. Sen stänger vi fonden för både köp och försäljning fram till den 19 april.

 ◊ Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 13 april klockan 16.00 
behandlas inte förrän måndagen den 19 april och genomförs till den andelskurs som räknas fram 
denna dag.

 ◊ Den 19 april öppnas Global High Dividend för handel.

Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Observera att vid försäljning av  
fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- 
och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto.

Har du begärt fondflytt i Global High Dividend?
Har du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller 
sparbankerna och din ansökan inkommit till oss efter den 13 april 2021, kan vi tyvärr inte flytta dina 
fondandelar. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar att  
sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärende.

Revisorsyttrande
Vår externa revisor PwC har inför sammanläggningen granskat metoderna som används för att bland 
annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du en kopia av revisorsyttrandet vänligen ring  
08-5859 7300.

Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm

Styrelsens säte Stockholm
Org nr 556198-0128
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