
För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra
finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om en fond investerar i finansiella
instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina
investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering.

Fondplaceringstjänst i SEB Trygg Liv
SEB Trygg Livs Fondplaceringstjänst vänder sig till dig som vill ha en professionell förvaltning av dina fonder, men själv inte
vill ta en aktiv del i placeringsbesluten. Investering sker både i fonder som förvaltas av SEB-koncernens fondbolag och i
utvalda fonder hos några av världens ledande förvaltare som SEB samarbetar med. Sammansättningen av nedan angivna
fondportföljer tas fram av den förvaltare som SEB Trygg Liv vid var tid anvisar, för närvarande Fond & Finans Asset
Management AB. Ett omfattande analysarbete genomförs för att identifiera förändringar som kan påverka
finansmarknaderna. Förvaltaren gör löpande förändringar i portföljerna i enlighet med aktuell marknadssyn och med
hänsyn till respektive placeringsinriktning.
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FoF TRE
Portföljen för dig som vill sätta tryggheten främst och därför nöjer dig med
en begränsad men säkrare förväntad värdeökning. Investeringar sker
normalt till 40 % (max 100 %) i ränte- och obligationsfonder samt till 60%
(max 80%) i alternativa investeringar.

FoF FYRA
Portföljen för dig som till större delen söker trygghet men kan acceptera en
viss risk för värdeminskning mot att din investering kan öka snabbare i
värde. I normalläget investeras 30 % (max 100 %) i ränte- och
obligationsfonder, 50 % (max 70 %) i alternativa investeringar, samt 20 %
(max 40 %) i aktiefonder. Investeringar i aktierelaterade fonder sker ur ett
globalt perspektiv.

FoF FEM
Portföljen för dig som vill sprida din investering jämnare över flera olika
tillgångsslag. Du accepterar en ökad risk för värdeminskning men får
samtidigt en större och bredare möjlighet till värdstegring. Strategin består i
normalläget av en balans mellan 15 % (max 40 %) ränte- och
obligationsfonder, 45 % (max 60 %) alternativa investeringar samt 40 %
(max 80 %) aktiefonder på den globala marknaden.

FoF SEX
Portföljen för dig som accepterar att ta en markant ökad risk för
värdeminskning men samtidigt vill ha möjligheten att se din investering öka
betydligt i värde. Till största delen sker investeringarna i den globala
aktiemarknaden, normalt 80 % (max 100 %). Därutöver placeras vanligtvis
20 % (max 60 %) i alternativa investeringar.


