
 

 

Förändringar i SEB Världenfond (ISIN: SE0000984098) den 27 maj 2019 
 
Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB 
Världenfond. Förändringarna innebär att fonden får utökade hållbarhetskriterier och. kommer därför 
även namnändras till SEB Hållbarhetsfond Världen. Dessutom ändras fondens handelscykel som 
förlängs med en dag. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 27 
maj 2019. 
 
Utökning av hållbarhetskriterierna 
Fondens fokus på hållbarhet förstärks med en utökning av fondens hållbarhetskriterier. Fonden har 
redan tidigare följt fondbolagets baskriterier för hållbarhet i sina placeringar och beaktat 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Förändringen som nu 
görs innebär att fonden kommer följa fondbolagets högsta nivå av hållbarhet gällande att välja bort 
bolag. De utökade hållbarhetskriterierna innebär att fonden följer specifika kriterier avseende 
investeringar i bolag med verksamhet inom alkohol, tobak, vapen, kommersiell spelverksamhet eller 
pornografi. Dessutom kommer fonden inte investera i bolag som utvinner olja, kol och gas. 
 
Namnbyte 
Fondens namn kommer att ändras från SEB Världenfond till SEB Hållbarhetsfond Världen för att 
bättre spegla fondens placeringsinriktning med särskild betoning på hållbarhetskriterier. 
 
Ändring av handelscykel 
Fondens handelscykel ändras så att köp- och säljorder avseende andelar normalt kommer att 
verkställas bankdagen efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, under 
förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 14:00. Anledningen till 
ändringen av handelscykeln är att fonden samtidigt kommer börja tillämpa slutkursvärdering av 
fondens tillgångar. Detta innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på 
stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden den bankdag begäran om köp 
eller försäljning lämnats, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga 
bryttidpunkten. Ändringen innebär att begäran om köp, försäljning eller byte av andelar som 
registrerats efter bryttidpunkten 14:00 den 24 maj 2019 kommer att följa den nya handelscykeln 
med slutkursvärdering.  
 
Fonden håller dock stängt den 27 maj på grund av Bank holiday i USA, och nästkommande handel 
sker först den 28 maj. 
 
Länk till sida med information om handel med fonder i kurslistan. 
 

https://seb.se/privat/spara-och-placera/spara-i-fonder/handel-med-fonder-i-sebs-kurslista

