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Till dig som sparar i Skandia Global Exponering 
 
Följande information är för din kännedom - du behöver inte vidta någon åtgärd. 
 
Skandia Fonder ändrar fondbestämmelserna för fonden Skandia Global Exponering.  
 
Förändringarna innebär:  
 

• Fondens placeringsinriktning förtydligas i fondbestämmelsernas §§ 4 & 5 med att nu även 
omfatta särskilda hållbarhetskriterier, vilket betyder att fonden har hållbarhetsfokus. Fonden 
följer ett index, vilket har uteslutit bolag som bedriver sin verksamhet i strid med väletablerade 
internationella konventioner och särskilda branscher som inte är i linje med en hållbar 
utveckling. Det framgår av bolagets vid var tid gällande exkluderingslista för särskilda 
hållbarhetskriterier. Fonden följer även särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina 
placeringar, vilka bland annat innebär att Fonden i aktieurvalet premierar bolag vars 
verksamhet bidrar till en hållbar utveckling och som kan uppvisa ett trovärdigt och relevant 
hållbarhetsarbete. Mer information finns i Fondens informationsbroschyr.  
 

o Förändringarna påverkar inte risknivån i fonden eller fondens faktiska placering. 
 

• Fonden är en indexnära aktiefond vars medel ska placeras i finansiella instrument. Fondens 
målsättning är att ge en hållbar exponering mot den globala aktiemarknaden genom att 
efterbilda sammansättningen av det index som Fondbolaget bedömer vara representativt för 
den globala aktiemarknaden, vilket närmare framgår av Fondens informationsbroschyr. Detta 
är en förändring i § 4 i fondbestämmelserna. 
 

o Förändringarna påverkar inte risknivån i fonden eller fondens faktiska placering. 
 

• Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i förvaltningen, varför det kan uppstå skillnader 
mellan fondens avkastning och index, vilket är en förändring i § 4 i fondbestämmelserna. 
 

o Förändringarna påverkar inte risknivån i fonden eller fondens faktiska placering. 
 

• Fondens innehav ska till minst 90 procent av fondförmögenheten placeras i aktier och 
aktierelaterade överlåtbara värdepapper, vilket är en förändring i § 5 i fondbestämmelserna. 
 

o Förändringen påverkar inte risknivån i fonden eller fondens faktiska placering. 
 

• Fondens handel med finansiella instrument får ske på handelsplats utanför EES som motsvarar 
en reglerad marknad samt på MTF:er eller liknande handelsplattformar, vilket är en förändring 
i § 6 i fondbestämmelserna. 
 

o Förändringen påverkar inte risknivån i fonden eller fondens faktiska placering. 
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• Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande 
regelverk, vilket beskrivs i § 16 i fondbestämmelserna.  
 

o Förändringen påverkar inte risknivån i fonden eller fondens faktiska placering. 
 
 
Övriga förändringar:  
 

• Ett förtydligande om att fondandelar kan överlåtas till annan person har gjorts i § 15 i 
fondbestämmelserna.   

 

• Ett förtydligande om att bryttiden för begäran om inlösen och teckning av fondandelar 
framgår av fondens informationsbroschyr, har genomförts i § 9 i fondbestämmelserna. Det 
framgår även information om under vilka omständigheter som fondbolaget har möjlighet att 
senarelägga handel.   

 

• Slutligen har en rad redaktionella ändringar genomförts i fondbestämmelserna. 
 
Samtliga förändringar i fondbestämmelserna har godkänts av Skandia Fonders styrelse och av 
Finansinspektionen. Fondens nya fondbestämmelerser, informationsbroschyr och faktablad finns 
tillgängliga på www.skandia.se/fonder. Materialet kan även beställas kostnadsfritt direkt ifrån 
Fondbolaget.  
 
Eventuella frågor besvaras av Göran Karlsson, tel. 08-788 42 88, eller via  
karlsson.goran@skandia.se.  
 
Med vänlig hälsning 
SKANDIA FONDER AB 
Annelie Enquist 
Verkställande direktör 
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