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SEB Asienfond Småbolag ex Japan - Lux sammanläggs med 
SEB Asienfond ex Japan - Lux 

Information till dig som är kund i den överlåtande fonden 

Fondbolaget SEB Investment Management AB planerar att 
sammanlägga SEB Asienfond Småbolag ex Japan - Lux, den 
överlåtande fonden, med SEB Asienfond ex Japan - Lux, den 
mottagande fonden. 

Sammanläggningen, som träder i kraft den 16 oktober 2020, är 
en sammanläggning genom övertagande. Alla tillgångar och 
skulder från den överlåtande fonden absorberas av den 
mottagande fonden och den överlåtande fonden upphör.  

Eventuella upplupna inkomster i den överlåtande fonden 
överförs till den mottagande fonden. Fondbolaget kommer att 
bära juridiska kostnader, rådgivningskostnader och 
administrationskostnader som kan uppstå i samband med 
sammanläggningen. 

Sammanläggningen kommer inte ha någon förutsägbar effekt på 
din investering. Den överlåtande fondens tillgångar och skulder 
överförs till den mottagande fonden och innehav som av olika 
skäl inte kan överföras kommer att säljas innan 
sammanläggningen. Detta kan leda till rebalansering av fonderna 
vilken kan medföra transaktionskostnader. Eventuell kassa som 
kan överföras från den överlåtande fonden till den mottagande 
fonden ska placeras i enlighet med den mottagande fondens 
investeringspolicy.  

Vi anser att sammanläggningen är i bästa intresse för 
andelsägarna i båda fonderna och den kommer göra det möjligt 
för fondförvaltarna att erbjuda en mer effektiv aktieförvaltning.  

Hur du som kund påverkas 
Du behöver inte göra något med anledning av denna information 
och värdet på ditt fondsparande påverkas.  

Du äger andelar i den överlåtande fonden. Om du inte lösa in dina 
andelar innan sammanläggningen träder i kraft kommer dit 
innehav att flyttas automatiskt till den mottagande fonden. 

 

 

 

 

 

Om du vill byta eller sälja ditt innehav måste detta göras senast 
klockan 15.30 den 9 oktober 2020. Vi tar som vanligt inte ut 
någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Inlösen av 
andelar kan resultera i beskattning. Var god och ta kontakt med 
din rådgivare. 

Fondernas risknivå 
Den mottagande fonden har risknivå 6 på SRRI-skalan. Detta är 
högre än den överlåtande fonden som har risknivå 5 på SRRI-
skalan. Den lägre risken i den överlåtande fonden beror på dess 
fokus på småföretag. Den mottagande fonden har en bredare 
strategi utan specifik fokus på företagsstorlek. Se den bifogade 
andelstabellen. 

Viktiga datum 

• Klockan 15.30 den 9 oktober 2020: sista dagen om du vill 
byta eller sälja ditt innehav i den överlåtande fonden innan 
sammanläggningen 

• Klockan 15.30 den 9 oktober 2020: den överlåtande fonden 
stängs för handel 

• Den 16 oktober 2020:  den överlåtande fondens kurs räknas 

• 16 oktober 2020: sammanläggningen träder i kraft 
 

Mer information 
Vi rekommenderar att du läser igenom detta material inklusive 
den sammanfattad jämförelsen av fonderna (se nästa sida). 
Produktdokumentation finns tillgänglig på vår hemsida 
seb.se/fonder. 

Fondernas namn 
Överlåtande fond 
Legalt namn: SEB SICAV 2 - SEB Asia Small Caps ex. Japan 
Svenskt namn: SEB Asienfond Småbolag ex Japan - Lux 
 
Mottagande fond 
Legalt namn: SEB Fund 2 – SEB Asia ex. Japan 
Svenskt namn: SEB Asienfond ex Japan - Lux 
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Information om  
fondförändringar 

SEB Asienfond Småbolag ex Japan – Lux 
Den överlåtande fonden 

SEB Asienfond ex Japan – Lux 
Den mottagande fonden 

Andelsklass, ISIN Årlig avgift Insättnings/ 
uttagsavgift 

Risk enligt 
SRRI skalan 

Andelsklass, ISIN Årlig avgift Insättnings/ 
uttagsavgift 

Risk enligt 
SRRI skalan 

C (EUR) 
LU1526317661 
 

1,84 % 1,00 % 5 C (EUR) 
LU1526326068 

1,81 % 1,00 % 6 

C (SEK) LU0086813762 1,84 % 1,00 % 5 C (SEK) 
LU2209646558 
(ny klass) 

1,81 % 1,00 % 6 

UC (EUR) 
LU1822878499 

0,97 % ingen 5 UC (EUR) 
LU1822878226 
 

0,94 % ingen 6 

 
Fonderna liknar varandra på flera sätt men deras placeringsinriktning skiljer sig. Den överlåtande fonden fokuserar främst på mindre företag medan den 
mottagande fonden har en bredare strategi utan specifikt fokus på storleken på de företag som den investerar i. 

Fond SEB Asienfond Småbolag ex Japan – Lux 
Den överlåtande fonden 
 

SEB Asienfond ex Japan – Lux 
Den mottagande fonden 

Fondförvaltare Schroder Investment Management SEB Investment Management 
Mål och placeringsinriktning SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund har som målsättning 

att långsiktigt öka värdet av din investering genom att 
överträffa sitt jämförelseindex. Med hjälp av analys och 
urval tar vi aktiva beslut att investera i marknads-
noterade asiatiska småbolag, exklusive Japan, eller 
småbolag som handlas på asiatiska marknader. Vi 
använder oss av en fundamental investeringsprocess där 
vi försöker identifiera bolag som, enligt vår bedömning, är 
undervärderade. Fonden får placera upp till 10% av dess 
totala värde i kinesiska A-aktier. Vi jämför fondens 
utveckling med MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap, ett 
återinvesterande aktieindex med fokus på Asien exklusive 
Japan. Majoriteten av fondens innehav är komponenter av, 
men har inte samma vikt som innehaven i fondens 
jämförelseindex. Fondens investeringsstrategi syftar inte 
till att begränsa omfattningen av hur mycket fondens 
innehav avviker från sitt jämförelseindex. 

SEB Asia ex. Japan Fund har som målsättning att 
långsiktigt öka värdet av din investering genom att 
överträffa sitt jämförelseindex. Med hjälp av analys och 
urval tar vi aktiva beslut att investera i bolag i Asien utom 
Japan, eller i bolag som handlas på asiatiska 
marknader. Vi kan även investera i bolag som har minst 
hälften av sin verksamhet i eller försäljning till Asien 
exklusive Japan. Vi använder oss av en objektiv och 
disciplinerad investeringsprocess under vilken vi försöker 
identifiera bolag som vi bedömer har en kombination av 
hög kvalitet, gynnsam värdering samt att det finns en 
positiv inställning till aktien i marknaden. Diversifiering och 
riskmedvetenhet är viktiga inslag vid 
portföljkonstruktionen. Fonden får placera upp till 10% av 
dess totala värde i kinesiska A-aktier. Vi jämför fondens 
utveckling med MSCI All Country (AC) Asia ex Japan Net 
Return Index, ett återinvesterande aktieindex med 
inriktning mot Asien exklusive Japan. Majoriteten av 
fondens innehav är komponenter av, men har inte samma 
vikt som innehaven i fondens jämförelseindex. Fondens 
investeringsstrategi syftar inte till att begränsa 
omfattningen av hur mycket fondens innehav avviker från 
sitt jämförelseindex. 

Avvikelsen, beskrivet med 
riskmåttet tracking error 

Kommer sannolikt vara hög jämfört med andra aktiefonder Kommer sannolikt vara medel jämfört med andra 
aktiefonder.  
 

Huvudkategorin av finansiella 
instrument 

Aktier och aktierelaterade instrument 
 

Aktier och aktierelaterade instrument 

Årligavgift Upp till 1,84 %  Upp till 1,81 %  
Insättningsavgift/uttagsavgift Upp till 1 % Upp till 1 % 
Prestationsbaserad avgift Ingen Ingen 
Övriga avgifter Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och 

utgör betalning för drift av fonden inklusive 
marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår 
inte transaktionskostnader såsom courtage på 
värdepapperstransaktioner. 

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och 
utgör betalning för drift av fonden inklusive 
marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår 
inte transaktionskostnader såsom courtage på 
värdepapperstransaktioner. 

Risk/avkastningsprofil Motpartsrisk 
Likviditetsrisk 
Operationell risk 
Valutarisk 
Tillväxtmarknader 
Landsrisk - Kina 

Motpartsrisk 
Likviditetsrisk 
Operationell risk 
Valutarisk 
Tillväxtmarknader 
Landsrisk - Kina 

Global exponering Fonden använder åtagandemetoden för att beräkna 
fondens globala exponering. Derivatinstrument får 
användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.  

Fonden använder åtagandemetoden för att räkna fondens 
globala exponering. Derivatinstrument får användas för 
att nå investeringsmålet eller för risksäkring.  
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SEB Asienfond Småbolag ex Japan - Lux 
sammanläggs med SEB Asienfond ex  
Japan - Lux 

Information till dig som är kund i den mottagande fonden 

Fondbolaget SEB Investment Management AB planerar att 
sammanlägga SEB Asienfond Småbolag ex Japan - Lux, 
den överlåtande fonden, med SEB Asienfond ex Japan - Lux, 
den mottagande fonden. 

Sammanläggningen, som träder i kraft den 16 oktober 
2020, sker genom övertagande. Fondbolaget kommer att 
bära juridiska kostnader, rådgivningskostnader och 
administrationskostnader som kan uppstå i samband med 
sammanläggningen. 

Sammanläggningen kommer inte ha någon förutsägbar 
effekt på din investering. Den överlåtande fondens 
tillgångar och skulder överförs till den mottagande fonden 
och innehav som av olika skäl inte kan överföras kommer 
att säljas innan sammanläggningen. Detta kan leda till 
rebalansering av fonderna vilken kan medföra 
transaktionskostnader. Eventuell kassa som kan överföras 
från den överlåtande fonden till den mottagande fonden 
ska placeras i enlighet med den mottagande fondens 
investeringspolicy. 

Hur du som kund påverkas 
Du behöver inte göra något med anledning av denna 
information och värdet på ditt fondsparande påverkas 
inte. Men eftersom du är kund i någon av fonderna är det 
viktigt att du känner till förändringarna.  

Vi anser att sammanläggningen är av bästa intresse för 
andelsägarna i båda fonderna och den kommer att göra 
det möjligt för fondförvaltarna att erbjuda en mer effektiv 
aktieförvaltning. 

 

 

 

 

 

Rätt till inlösen av andelar  
Som andelsägare har du rätt att lösa in dina andelar om du 
inte längre vill vara investerad i fonden.  

Om du vill byta eller sälja ditt innehav i den mottagande 
fonden, SEB Asienfond ex. Japan - Lux, innan 
sammanläggningen träder i kraft måste detta göras 
senast klockan 15.30 den 16 oktober 2020.  

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller 
försäljning i fonden. Dock kan inlösen av andelar resultera 
i beskattning. Var god och ta kontakt med din rådgivare. 

Se nästa sida för en sammanfattad jämförelse av 
fonderna. 

Produktdokumentation 
Den mottagande fondens produktdokumentation finns 
tillgänglig på www.sebgroup.lu.  

Fondernas namn 
Överlåtande fond: 
Legalt namn: SEB SICAV 2 - SEB Asia Small Caps ex. Japan 
Svenskt namn: SEB Asienfond Småbolag ex Japan - Lux 
 
Mottagande fond: 
Legalt namn: SEB Fund 2 – SEB Asia ex. Japan 
Svenskt namn: SEB Asienfond ex Japan - Lux 
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http://www.sebgroup.lu/
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Information om  
fondförändringar 
 
 
 
 
Fonderna liknar varandra på flera sätt men deras placeringsinriktning skiljer sig. Den överlåtande fonden fokuserar främst på mindre företag medan den 
mottagande fonden har en bredare strategi utan specifikt fokus på storleken på de företag som den investerar i. 
 

Fond SEB Asienfond Småbolag ex Japan – Lux 
 

SEB Asienfond ex Japan – Lux 

Roll i sammanläggningen Den överlåtande fonden 
 

Den mottagande fonden 

Fondförvaltare Schroder Investment Management 
 

SEB Investment Management 

Mål och placeringsinriktning SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund har som 
målsättning att långsiktigt öka värdet av din investering 
genom att överträffa sitt jämförelseindex. Med hjälp av 
analys och urval tar vi aktiva beslut att investera i 
marknadsnoterade asiatiska småbolag, exklusive 
Japan eller småbolag som handlas på asiatiska 
marknader. Vi använder oss av en fundamental 
investeringsprocess där vi försöker identifiera bolag 
som, enligt vår bedömning, är undervärderade. Fonden 
får placera upp till 10% av dess totala värde i kinesiska 
A-aktier. Vi jämför fondens utveckling med MSCI AC Asia 
Ex Japan Small Cap, ett återinvesterande aktieindex 
med fokus på Asien exklusive Japan. Majoriteten av 
fondens innehav är komponenter av, men har inte 
samma vikt som innehaven i fondens jämförelseindex. 
Fondens investeringsstrategi syftar inte till att begränsa 
omfattningen av hur mycket fondens innehav avviker 
från sitt jämförelseindex. 

SEB Asia ex. Japan Fund har som målsättning att 
långsiktigt öka värdet av din investering genom att 
överträffa sitt jämförelseindex. Med hjälp av analys och 
urval tar vi aktiva beslut att investera i bolag i Asien utom 
Japan, eller i bolag som handlas på asiatiska 
marknader. Vi kan även investera i bolag som har minst 
hälften av sin verksamhet i eller försäljning till Asien 
exklusive Japan. Vi använder oss av en objektiv och 
disciplinerad investeringsprocess under vilken vi försöker 
identifiera bolag som vi bedömer har en kombination av 
hög kvalitet, gynnsam värdering samt att det finns en 
positiv inställning till aktien i marknaden. Diversifiering och 
riskmedvetenhet är viktiga inslag vid 
portföljkonstruktionen. Fonden får placera upp till 10% av 
dess totala värde i kinesiska A-aktier. Vi jämför fondens 
utveckling med MSCI All Country (AC) Asia ex Japan Net 
Return Index, ett återinvesterande aktieindex med 
inriktning mot Asien exklusive Japan. Majoriteten av 
fondens innehav är komponenter av, men har inte samma 
vikt som innehaven i fondens jämförelseindex. Fondens 
investeringsstrategi syftar inte till att begränsa 
omfattningen av hur mycket fondens innehav avviker från 
sitt jämförelseindex. 

Avvikelsen, beskrivet med 
riskmåttet tracking error 

Kommer sannolikt vara hög jämfört med andra 
aktiefonder 
 
 

Kommer sannolikt vara medel jämfört med andra 
aktiefonder.  
 

Huvudkategorin av finansiella 
instrument 

Aktier och aktierelaterade instrument 
 

Aktier och aktierelaterade instrument 

Årlig avgift Upp till 1,84 %  
 

Upp till 1,81 %  

Insättningsavgift/uttagsavgift Upp till 1 % Upp till 1 % 
Prestationsbaserad avgift 
 

Ingen Ingen 

Övriga avgifter Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och 
utgör betalning för drift av fonden inklusive 
marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften 
ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på 
värdepapperstransaktioner. 

Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften och 
utgör betalning för drift av fonden inklusive 
marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår 
inte transaktionskostnader såsom courtage på 
värdepapperstransaktioner. 

Risk/avkastningsprofil Motpartsrisk 
Likviditetsrisk 
Operationell risk 
Valutarisk 
Tillväxtmarknader 
Landsrisk - Kina 

Motpartsrisk 
Likviditetsrisk 
Operationell risk 
Valutarisk 
Tillväxtmarknader 
Landsrisk - Kina 

Global exponering Fonden använder åtagandemetoden för att beräkna 

fondens globala exponering. Derivatinstrument får 
användas för att nå investeringsmålet eller för 

risksäkring.  

Fonden använder åtagandemetoden för att räkna fondens 
globala exponering. Derivatinstrument får användas för 
att nå investeringsmålet eller för risksäkring.  
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Basfakta för investerare 
 

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det 

är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med 

denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 
 

SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund  en delfond i SEB SICAV 2 

Class C (SEK) (LU0086813762) 

Fondbolag: SEB Investment Management AB, en del av SEB Group. 

I Sverige marknadsförs fonden under namnet SEB Asienfond Småbolag ex Japan C SEK - Lux. 

 
Mål och placeringsinriktning 
 

SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund har som målsättning att 
långsiktigt öka värdet av din investering genom att överträffa sitt 
jämförelseindex. Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva beslut 
att investera i marknadsnoterade Asiatiska småbolag, exklusive 
Japan eller småbolag som handlas på Asiatiska marknader. Vi 
använder oss av en fundamental investeringsprocess där vi 
försöker identifiera bolag som, enligt vår bedömning, är 
undervärderade. Fonden får placera upp till 10% av dess totala 
värde i kinesiska A-aktier. Vi jämför fondens utveckling med MSCI 
AC Asia Ex Japan Small Cap, ett återinvesterande aktieindex med 
fokus på Asien exklusive Japan. Majoriteten av fondens innehav 
är komponenter av, men har inte samma vikt som innehaven i 
fondens jämförelseindex. Fondens investeringsstrategi syftar inte 
till att begränsa omfattningen av hur mycket fondens innehav 
avviker från sitt jämförelseindex. Avvikelsen, beskrivet med 

riskmåttet tracking error, kommer sannolikt vara hög jämfört 
med andra aktiefonder. 

Den främsta kategorin av finansiella instrument är aktier och 
aktierelaterade instrument. 

Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller 
för risksäkring. Derivat är finansiella instrument vars värde 
bestäms av ett eller flera underliggande instrument. 

Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy i sina placeringar. 
Vår hållbarhetspolicy finns på https://sebgroup.lu/policies 

Investerare kan i regel köpa och sälja andelar i fonden varje 
bankdag i Luxemburg utom den 24 samt 31 december. 
Andelsklassen lämnar inte utdelning. 

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare 
som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.  

Risk/avkastningsprofil 
 

 Lägre risk Högre risk 

 

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och den 
förväntade avkastningen för fonden. En högre placering på 
skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större 
risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att investeringen är 
riskfri. 
Riskkategorin har beräknats med hjälp av historiska data eller 
simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med 
faktiska historiska data. Tidigare resultat kan vara ett otillförlitligt 
mått på fondens framtida risk-/avkastningsprofil. 
Den här fonden tillhör kategori 5. Det betyder att fonden har 
medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan 
ändras över tiden. 
Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. 
Fonden är exponerad mot Asien exkl. Japan. Detta medför 
normalt att risken är högre än för fonder som placerar i större 
bolag på mer mogna aktiemarknader. 

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn 
men påverkar ändå fondens värde: 
Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina 
skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala 
en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt 
överenskommelse. 
Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra 
att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. 
Operativ risk - är risk för förlust på grund av exempelvis 
systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av 
externa händelser. 
Valutarisk - fonden investerar i finansiella instrument som är 
utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av 
detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår av 
förändringar i växelkurserna. 
Tillväxtmarknader - fonden investerar på tillväxtmarknader 
som kan omfattas av ekonomisk och politisk instabilitet, stora 
valutakursförändringar eller låg likviditet på lokala marknader. 
Landrisk – investeringar i kinesiska A-aktier som har gjorts via 
Stock Connect programmet kan bli föremål för ytterligare risker, 
inklusive osäkerheten kring investerarnas lagliga rättigheter i 
Kina,  gemensamma och oförutsägbara statliga ingripanden samt 
att några av de största handels- och förvaringssystemen är 
oprövade. 



 

 

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB är 

auktoriserad i Sverige och står under tillsyn av Finansinspektionen. 

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-02-17. 
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Avgifter 
 

Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I vissa 
fall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från din 
finansiella rådgivare eller distributör. Den årliga avgiften du 
betalar används till att driva fonden, inklusive kostnader för 
marknadsföring och distribution.   

Den årliga avgiften avser kostnader för kalenderåret 2019. Siffran 
kan variera något från år till år. I årlig avgift ingår inte rörliga 
kostnader för handel med värdepapper samt 
prestationsbaserade avgifter. 

Alla avgifter minskar den potentiella avkastningen på din 
investering. Mer information om avgifter finns i avsnittet 
angående avgifter i fondens informationsbroschyr/prospekt på 
www.sebgroup.lu. 

Tidigare resultat 
 
 

Fonden startade 1998. Andelsklassen startade 1998. 
Beräkningen av tidigare resultat inkluderar alla kostnader 
och avgifter, förutom eventuella insättning- eller 
uttagsavgifter du kan ha betalat när du köpt eller sålt 
andelar i fonden. Tidigare resultat är beräknat i SEK. 

Fondens resultat följer inte indexet. 

Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida 
avkastning.  
 

Not: Resultatet för indexet under denna period har uppnåtts under förutsättningar som inte 
längre gäller, eftersom fonden har bytt index.  

 

Praktisk information 
 
Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ), Luxembourg Branch. 

Du kan erhålla prospekt och den senaste hel- och 
halvårsrapporten på engelska samt information om hur du köper 
andelar, eventuellt minsta investeringsbelopp och om de senaste 
andelskurserna kostnadsfritt från www.sebgroup.lu. 

Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg vilket kan 
påverka din personliga skattesituation. SEB Investment 
Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i 
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de 
relevanta delarna av fondens prospekt. 

Detta faktablad beskriver en andelsklass från en delfond i SEB 
SICAV 2, medan prospektet och senaste hel- och 
halvårsrapporten är framtagna för hela SEB SICAV 2. 

För andra andelsklasser i SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund kan 
du erhålla prospekt och senaste hel- och halvårsrapporten på 
engelska samt information om hur du köper andelar och om de 
senaste andelskurserna kostnadsfritt på www.sebgroup.lu. 

Du kan konvertera andelar i fonden/kategorin till andelar i en 
annan delfond/kategori i SEB SICAV 2. För närmare uppgifter 
rekommenderar vi dig att läsa avsnittet om konvertering av 
andelar i fondens prospekt som är tillgängligt på 
www.sebgroup.lu. 

Tillgångar och skulder för varje delfond i SEB SICAV 2 är juridiskt 
separerade från varandra, därför kan endast vinster och förluster 
för SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund påverka din investering. 

En papperskopia av fondbolagets aktuella och fullständiga 
ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar 
och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för 
tilldelning av ersättningar och förmåner finns tillgänglig 
kostnadsfritt på fondbolagets kontor eller via 
https://sebgroup.lu/policies 

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar 

Insättningsavgift 1.00% 

Uttagsavgift 1.00%  

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras 
(insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).  

Avgifter som tagits ur fonden under året 

Årlig avgift 1.84% 

 

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter 

Prestationsbaserad avgift Ingen 
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Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte 

reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden 

innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat 

investeringsbeslut. 

SEB Asia ex. Japan Fund  en delfond i SEB Fund 2 

Class C (SEK) (LU2209646558) 

Fondbolag: SEB Investment Management AB, en del av SEB Group. 

 

 
Mål och placeringsinriktning 
 

SEB Asia ex. Japan Fund har som målsättning att långsiktigt 
öka värdet av din investering genom att överträffa sitt 
jämförelseindex. Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva 
beslut att investera i bolag i Asien utom Japan, eller i bolag 
som handlas på asiatiska marknader. Vi kan även investera i 
bolag som har minst hälften av sin verksamhet i eller 
försäljning till Asien exklusive Japan. Vi använder oss av en 
objektiv och disciplinerad investeringsprocess under vilken vi 
försöker identifiera bolag som vi bedömer har en 
kombination av hög kvalitet, gynnsam värdering samt att det 
finns en positiv inställning till aktien i marknaden. 
Diversifiering och riskmedvetenhet är viktiga inslag vid 
portföljkonstruktionen. Fonden får placera upp till 10% av 
dess totala värde i kinesiska A-aktier. Vi jämför fondens 
utveckling med MSCI All Country (AC) Asia ex Japan Net 
Return Index, ett återinvesterande aktieindex med inriktning 
mot Asien exklusive Japan. Majoriteten av fondens innehav 
är komponenter av, men har inte samma vikt som innehaven 
i fondens jämförelseindex. Fondens investeringsstrategi 

syftar inte till att begränsa omfattningen av hur mycket 
fondens innehav avviker från sitt jämförelseindex. 
Avvikelsen, beskrivet med riskmåttet tracking error, kommer 
sannolikt vara medel jämfört med andra aktiefonder. 

Den främsta kategorin av finansiella instrument är aktier och 
aktierelaterade instrument. 

Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet 
eller för risksäkring. Derivat är finansiella instrument vars 
värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. 

Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy i sina 
placeringar. Vår hållbarhetspolicy finns på 
https://sebgroup.lu/policies 

Investerare kan i regel köpa och sälja andelar i fonden varje 
bankdag i Luxemburg utom den 24 samt 31 december. 
Andelsklassen lämnar utdelning. 

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för 
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.  

Risk/avkastningsprofil 
 

 Lägre risk Högre risk 

 

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och 
den förväntade avkastningen för fonden. En högre placering 
på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också 
större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att 
investeringen är riskfri. 
Riskkategorin har beräknats med hjälp av historiska data 
eller simulerade historiska resultat om det inte finns 
tillräckligt med faktiska historiska data. Tidigare resultat kan 
vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk-
/avkastningsprofil. 
Den här fonden tillhör kategori 6. Det betyder att fonden har 
hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin 
kan ändras över tiden. 
Aktiefonder kännetecknas generellt av stora 
kurssvängningar. Fonden är exponerad mot 
tillväxtmarknader i Asien exkl. Japan. Detta medför normalt 
att risken är högre än för  fonder med exponering på mer 
mogna aktiemarknader. 

Följande risker återspeglas inte helt i 
risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens 
värde: 
Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina 
skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte 
betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper 
enligt överenskommelse. 
Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är 
svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. 
Operativ risk - är risk för förlust på grund av exempelvis 
systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av 
externa händelser. 
Valutarisk - fonden investerar i finansiella instrument som är 
utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd 
av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår av 
förändringar i växelkurserna. 
Tillväxtmarknader - fonden investerar på tillväxtmarknader 
som kan omfattas av ekonomisk och politisk instabilitet, 
stora valutakursförändringar eller låg likviditet på lokala 
marknader. 
Landrisk – investeringar i kinesiska A-aktier som har gjorts 
via Stock Connect programmet kan bli föremål för ytterligare 
risker, inklusive osäkerheten kring investerarnas lagliga 
rättigheter i Kina,  gemensamma och oförutsägbara statliga 
ingripanden samt att några av de största handels- och 
förvaringssystemen är oprövade. 



Avgifter 
 Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I 

vissa fall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från 
din finansiella rådgivare eller distributör. Den årliga avgiften 
du betalar används till att driva fonden, inklusive kostnader 
för marknadsföring och distribution.   

Den årliga avgiften är en uppskattning baserad på de 
förväntade kostnaderna för fonden. Avgiften är uppskattad 
eftersom fondens eller andelsklassens kostnader har ändrats 
sedan den senaste beräkningsperioden. Siffran kan variera 
något från år till år. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader 
för handel med värdepapper samt prestationsbaserade 
avgifter. Fondens årsberättelse innehåller uppgifter om de 
exakta avgifterna. 

Alla avgifter minskar den potentiella avkastningen på din 
investering. Mer information om avgifter finns i avsnittet 
angående avgifter i fondens informationsbroschyr/prospekt 
på www.sebgroup.lu. 

Tidigare resultat 
 
 

Fonden startade 1986. Andelsklassen startade 2008. 
Beräkningen av tidigare resultat inkluderar alla 
kostnader och avgifter, förutom eventuella insättning- 
eller uttagsavgifter du kan ha betalat när du köpt eller 
sålt andelar i fonden. Tidigare resultat är beräknat i 
USD. 

Fondens resultat följer inte indexet. 

Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida 
avkastning.  
 

Praktisk information 
 Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken 
AB (publ), Luxembourg Branch. 

Du kan erhålla prospekt och den senaste hel- och 
halvårsrapporten på engelska samt information om hur du 
köper andelar, eventuellt minsta investeringsbelopp och om 
de senaste andelskurserna kostnadsfritt från 
www.sebgroup.lu. 

Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg vilket 
kan påverka din personliga skattesituation. SEB Investment 
Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett 
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller 
oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt. 

Detta faktablad beskriver en andelsklass från en delfond i 
SEB Fund 2, medan prospektet och senaste hel- och 
halvårsrapporten är framtagna för hela SEB Fund 2. 

För andra andelsklasser i SEB Asia ex. Japan Fund kan du 
erhålla prospekt och senaste hel- och halvårsrapporten på 
engelska samt information om hur du köper andelar och om 
de senaste andelskurserna kostnadsfritt på 
www.sebgroup.lu. 

Du kan konvertera andelar i fonden/kategorin till andelar i 
en annan delfond/kategori i SEB Fund 2. För närmare 
uppgifter rekommenderar vi dig att läsa avsnittet om 
konvertering av andelar i fondens prospekt som är 
tillgängligt på www.sebgroup.lu. 

Tillgångar och skulder för varje delfond i SEB Fund 2 är 
juridiskt separerade från varandra, därför kan endast vinster 
och förluster för SEB Asia ex. Japan Fund påverka din 
investering. 

En papperskopia av fondbolagets aktuella och fullständiga 
ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur 
ersättningar och förmåner beräknas, vilka personer som 
ansvarar för tilldelning av ersättningar och förmåner finns 
tillgänglig kostnadsfritt på fondbolagets kontor eller via 
https://sebgroup.lu/policies 

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar 

Insättningsavgift 1.00% 

Uttagsavgift 1.00%  

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de 
investeras (insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut 
(uttagsavgift).  

Avgifter som tagits ur fonden under året 

Årlig avgift 1.81% 

 

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter 

Prestationsbaserad avgift Ingen 
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