
Lisa, jaanuar 2023 

Investeerimisvõimalused, mis edendavad keskkonna- ja/või sotsiaalseid omadusi 

 

Fondi nimi/ 

ISIN 

Lühike kirjeldus Soovituslik 

Investeerimis-

periood 

Riski-

näitaja 

Tasude mõju aastas Põhiteabe 

dokument 

Lepingueelne 

jätkusuutlikkusealane 

info 

SEB Active 30 B 

SE0016075899 

Fond pakub globaalset riskipositsiooni aktsiatele, intressi 

teenivatele väärtpaberitele, fondidele ja alternatiivsetele 

investeeringutele keskendudes Põhjamaade 

finantsinstrumentidele. Fondivalitseja eesmärgiks on 

saavutada võrdlusindeksist kõrgem tootlus, kasutades 

aktiivset jaotamist varaklasside vahel. Sõltuvalt 

turuoludest, võidakse aktsiatesse investeerida 15-45% 

fondi koguportfellist. 

Vähemalt 3 

aastat 

3 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.08% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.13% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud prospektis, lk. 

18: 

PDF file 

 

SEB Active 20 B 

SE0016075824 

Fond pakub globaalset riskipositsiooni aktsiatele, intressi 

teenivatele väärtpaberitele, fondidele ja alternatiivsetele 

investeeringutele keskendudes Põhjamaade 

finantsinstrumentidele. Fondivalitseja eesmärgiks on 

saavutada võrdlusindeksist kõrgem tootlus, kasutades 

aktiivset jaotamist varaklasside vahel. Sõltuvalt 

turuoludest, võidakse aktsiatesse investeerida 5-35% 

fondi koguportfellist. 

Vähemalt 2 

aastat 

2  

Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.05% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 0.96% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud prospektis, lk. 

18: 

PDF File 

SEB Active 80 B 

SE0016076145 

Fond pakub globaalset riskipositsiooni aktsiatele, intressi 

teenivatele väärtpaberitele, fondidele ja alternatiivsetele 

investeeringutele keskendudes Põhjamaade 

finantsinstrumentidele. Fondivalitseja eesmärgiks on 

saavutada võrdlusindeksist kõrgem tootlus, kasutades 

aktiivset jaotamist varaklasside vahel. Sõltuvalt 

turuoludest, võidakse aktsiatesse investeerida 65-95% 

fondi koguportfellist. 

Vähemalt 5 

aastat 

4 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.2% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.58% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud prospektis, lk. 

18: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/ET/SE0016075899_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/ET/SE0016075899_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/informationsbroschyr/SEB_Active_30_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/informationsbroschyr/SEB_Active_30_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/ET/SE0016075824_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/ET/SE0016075824_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/informationsbroschyr/SEB_Active_20_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/ET/SE0016076145_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/ET/SE0016076145_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/informationsbroschyr/SEB_Active_80_en.pdf


SEB Active 55 B 

SE0016076079 

Fond pakub globaalset riskipositsiooni aktsiatele, intressi 

teenivatele väärtpaberitele, fondidele ja alternatiivsetele 

investeeringutele keskendudes Põhjamaade 

finantsinstrumentidele. Fondivalitseja eesmärgiks on 

saavutada võrdlusindeksist kõrgem tootlus, kasutades 

aktiivset jaotamist varaklasside vahel. Sõltuvalt 

turuoludest, võidakse aktsiatesse investeerida 40-70% 

fondi koguportfellist. 

Vähemalt 3 

aastat 

3 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.13% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.5% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud prospektis, lk. 

18: 

PDF file 

SEB Corporate Bond 

Fund EUR 

LU0133008952 

SEB Corporate Bond Fund EUR on fond, mida hallatakse 

aktiivselt ning mis keskendub Euroopa ettevõtete 

võlakirjaturule. Võrdleme fondi tootlust Euroopa 

ettevõttevõlakirjade indeksiga Bloomberg Barclays 

EuroAggregate Corporate Index. 

Vähemalt 3 

aastat 

2 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.05% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 0.75% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 5 

prospekti lisas: 

PDF file 

SEB Dynamic Bond 

Fund 

LU0979738571 

SEB Dynamic Bond Fund on fond, mille eesmärk on 

kasvatada kapitali pikemas perspektiivis. See aktiivselt 

hallatav võlakirjafond keskendub põhiliselt Põhjamaade 

turgudele. Fondi varasid jagatakse aktiivselt ettevõtete 

võlakirjade ja muude võlainstrumentide vahel ning 

intressimäära riski ja krediidiriski kohandatakse 

muutuvate turutingimustega. 

Vähemalt 2 

aastat 

2 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 0.99% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 0.7% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 5 

prospekti lisas: 

PDF file 

SEB Global High Yield 

Fund 

LU0456547701 

SEB Global High Yield Fund on fond, mille eesmärk on 

kasvatada kapitali pikemas perspektiivis. See aktiivselt 

hallatav fond keskendub USA ja Euroopa emitentide 

võlaväärtpaberitele. 

Vähemalt 3 

aastat 

3 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.08% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.06% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud prospekti lisas 

1: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/ET/SE0016076079_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/ET/SE0016076079_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/informationsbroschyr/SEB_Active_55_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0133008952_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0133008952_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_5.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0979738571_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0979738571_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_5.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0456547701_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0456547701_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_HighYield.pdf


SEB Short Bond Fund 

EUR 

LU0088160774 

SEB Short Bond Fund EUR on fond, mille eesmärk on 

kasvatada kapitali pikemas perspektiivis. See aktiivselt 

hallatav fond keskendub Euroopa võlaväärtpaberite 

turule. Fondi võrdlusindeksiks on Euroopa lühiajaliste 

võlakirjade indeks Barclay's Euro Treasury 6-12 months. 

Vähemalt 1 

aasta 

2 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 0.35% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 4 

prospekti lisas: 

PDF file 

SEB Asia ex. Japan 

Fund 

LU0011900676 

SEB Asia ex. Japan Fund on fond, mis teeb analüüsi ja 

valiku põhjal aktiivseid investeerimisotsuseid 

investeerimiseks Aasia, v.a Jaapani, äriühingutesse või 

Aasia turul kaubeldavatesse äriühingutesse. Peale selle 

võime investeerida ettevõtetesse, mis piirkonnas ei asu, 

kuid mille majandus- või müügitegevusest toimub rohkem 

kui 50% Aasias, v.a Jaapanis. Meie hinnangul soodsa 

väärtusega kvaliteetsete ettevõtete 

kindlaksmääramiseks kasutame objektiivset, 

distsiplineeritud investeerimisprotsessi. Fondi portfelli 

olulise osa moodustavad mitmekesistamine ja teadlikkus 

riskidest. Võrdleme fondi tootlust Aasia (v.a Jaapan) 

kapitaliväärtpaberite reinvesteeriva indeksiga MSCI All 

Country (AC) Asia ex Japan Net Return Index. 

Vähemalt 5 

aastat 

4 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.18% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.81% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 2 

prospekti lisas: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0088160774_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0088160774_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_4.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0011900676_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0011900676_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_2.pdf


SEB Concept 

Biotechnology fund 

LU0385485148 

SEB Concept Biotechnology on kõrge riskitasemega fond, 

mis teeb aktiivseid investeerimisotsuseid analüüsi ja 

valiku põhjal investeerimiseks kogu maailmas eelkõige 

biotehnoloogiasektori ettevõtetesse. Kuna selles sektoris 

on valdavalt USA ettevõtted, investeerime põhiliselt USA 

ettevõtetesse. Kasutame objektiivset ja distsiplineeritud 

investeerimisprotsessi, selge väärtuseelemendiga. Fondi 

keskendumine suurematele ettevõtetele ja madalale 

väärtustamisele annab sellele suhteliselt kaitsva 

iseloomu võrreldes biotehnoloogiasektoriga tervikuna. 

Biotehnoloogiasektorile on iseloomulikud suured 

hinnakõikumised. Portfelli moodustamisel on tähtsad 

elemendid mitmekesistamine ja teadlikkus riskidest. 

Võrdleme fondi tootlust biotehnoloogiasektori USA 

aktsiate reinvesteeriva indeksiga Nasdaq Biotechnology 

Index. 

Vähemalt 5 

aastat 

5 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.37% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.56% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud prospekti lisas 

1: 

PDF file 

SEB Eastern Europe 

Small and Mid Cap 

Fund 

LU0086828794 

SEB Eastern Europe Small Cap and Mid Cap Fund on fond, 

mida valitsetakse aktiivselt ning mis keskendub Ida-

Euroopa, sh Venemaa, ja selle ümbruskonna väikese ja 

keskmise suurusega ettevõtetele. Samuti võib fond 

investeerida aktsiatesse ja aktsiatega seotud vabalt 

võõrandatavatesse väärtpaberitesse, mille on 

emiteerinud väikesed või keskmise suurusega ettevõtted, 

mis on börsil noteeritud või mille aktsiatega kaubeldakse 

reguleeritud turgudel investeerimistingimustele 

vastavates riikides või mille peamine majandustegevus 

toimub investeerimistingimustele vastavates riikides Ida-

Euroopas. Fondi tootlust võrreldakse indeksiga MSCI 

Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net Return). 

Vähemalt 5 

aastat 

6 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.12% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.81% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB SICAV 2 

prospekti lisas: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0385485148_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0385485148_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Concept_Biotech.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0086828794_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0086828794_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Sicav_2.pdf


SEB Emerging 

Markets Fund 

LU0037256269 

SEB Emerging Markets Fund on fond, mis teeb analüüsi ja 

valiku põhjal aktiivseid investeerimisotsuseid 

investeerimiseks kogu maailma arenevatel turgudel. 

Peale selle võime investeerida ettevõtetesse, milles 

majandus- või müügitegevusest rohkem kui 50% toimub 

arenevatel turgudel. Meie hinnangul soodsa väärtusega 

kvaliteetsete ettevõtete kindlaksmääramiseks kasutame 

objektiivset, distsiplineeritud investeerimisprotsessi. 

Fondi portfelli olulise osa moodustavad 

mitmekesistamine ja teadlikkus riskidest. Võrdleme fondi 

tootlust arenevate turgude kapitaliväärtpaberitele 

keskenduva reinvesteeriva indeksiga MSCI Emerging 

Markets Net Return Index. 

Vähemalt 5 

aastat 

4 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.12% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.81% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB SICAV 1 

prospekti lisas: 

PDF file 

SEB Global Exposure 

Fund 

LU0047324644 

SEB Global Exposure Fundi eesmärk on luua oma 

võrdlusindeksile võimalikult lähedane tootlus. Seda fondi 

juhitakse passiivselt globaalse fookusega. 

Vähemalt 5 

aastat 

 

4 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.14% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 0.45% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 3 

prospekti lisas: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0037256269_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0037256269_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Sicav_1.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0047324644_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0047324644_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_3.pdf


SEB Europe Equity 

Fund 

LU0030166507 

SEB Europe Equity Fund on fond, mis teeb analüüsi ja 

valiku põhjal aktiivseid investeerimisotsuseid 

investeerimiseks valdavalt Euroopa äriühingutesse või 

Euroopa turgudel kaubeldavatesse äriühingutesse. Meie 

hinnangul soodsa väärtusega ettevõtete 

kindlaksmääramiseks kasutame objektiivset ja 

distsiplineeritud investeerimisprotsessi. Fond kasutab 

ettevõtete kaasamis- ja välistamiskriteeriume. 

Kaasamisprotsessis keskendutakse selliste ettevõtete 

leidmisele, mis osalevad jätkusuutlikus keskkonna 

arendamises, näiteks piiravad süsinikdioksiidi heidet, vee 

tarbimist ja mürgiseid heiteid. Välistamine tähendab, et 

fond ei investeeri näiteks rahvusvahelisi norme 

rikkuvatesse ettevõtetesse. Fond järgib kindlaid 

välistamiskriteeriume ettevõtete suhtes, mille äritegevus 

on seotud relvade, tubaka, alkoholi, hasartmängude ja 

pornograafiaga. Fond ei investeeri ettevõtetesse, mis 

kaevandavad sütt, gaasi või naftat. Võrdleme fondi 

tootlust Euroopa reinvesteeriva indeksiga MSCI Europe 

Net Return Index. 

Vähemalt 5 

aastat 

4 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.16% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.45% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 1 

prospekti lisas: 

PDF file 

SEB Global Fund 

LU0030158231 

SEB Global Fundi eesmärk on aja jooksul tõsta teie 

investeeringu väärtust, ületades võrdlusindeksit. Fond 

investeerib peamiselt arenenud turgude aktsiatesse üle 

maailma. Täpsemalt investeerib fond vähemalt 85% 

kogu netovarast aktsiatesse ja aktsiatega seotud 

väärtpaberitesse, mis on emiteeritud mis tahes suuruses, 

sektoris ja riigis tegutsevate ettevõtete poolt ning millega 

kaubeldakse reguleeritud turul. 

Vähemalt 5 

aastat 

4 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.26% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.55% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 1 

prospekti lisas: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0030166507_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0030166507_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_1.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0030158231_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0030158231_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_1.pdf


SEB Medical Fund 

LU0047324214 

SEB Medical Fund on fond, mis teeb analüüsi ja valiku 

põhjal aktiivseid investeerimisotsuseid, et keskenduda 

globaalsetes investeeringutes farmaatsia-, 

biotehnoloogia-, meditsiinitehnika-, meditsiiniteenuste- ja 

tervishoiusektori ettevõtetele. Meie hinnangul soodsa 

väärtusega kvaliteetsete ettevõtete 

kindlaksmääramiseks kasutame objektiivset, 

distsiplineeritud investeerimisprotsessi. Portfelli 

moodustamisel on tähtsad elemendid mitmekesistamine 

ja teadlikkus riskidest. Võrdleme fondi tootlust 

tervishoiusektori reinvesteerimisindeksiga MSCI World 

Health Care Net Return Index. 

Vähemalt 5 

aastat 

 

4 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.32% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.55% 

Põhiteave (PDF 
fail) 

 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 3 

prospekti lisas: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0047324214_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0047324214_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_3.pdf


SEB Nordic Small Cap 

Fund 

LU0385664312 

SEB Nordic Small Cap Fund on fond, mis teeb analüüsi ja 

valiku põhjal aktiivseid investeerimisotsuseid, 

keskendudes Põhjamaade keskmise suurusega ja 

väikeettevõtetele. Fondi portfell sisaldab üldjuhul 40 kuni 

80 investeeringut, kuigi see võib mõnevõrra varieeruda. 

Me asetame suurt rõhku fundamentaalsele analüüsile. 

Enne investeerimist ja investeeringuperioodil kohtume 

regulaarselt ettevõtetega, millesse investeerime. Väldime 

end veel mitte tõestanud ärimudeleid ja püüame selle 

asemel kindlaks määrata meie hinnangul kvaliteetseid 

äriühinguid, millel on tugev positsioon turul ja meie 

hinnangul tõestatud võime saavutada kasumlikku kasvu. 

Kui ettevõtete arv ja likviidsus asjakohasel turul on 

piiratud, võib fondivalitsejal olla raskem teha turust 

oluliselt erinevaid investeerimisotsuseid. Fondil on 

võrdlusalusega võrreldes üldjuhul kõrgem tururiski tase. 

Peale selle areneb fond tõusvatel aktsiaturgudel 

eeldatavalt tugevalt ja langevatel aktsiaturgudel 

aeglasemalt. Võrdleme fondi tootlust Põhjamaade 

väikeettevõtete kapitaliväärtpabereid sisaldava 

indeksiga VINX Small Cap EUR NI Index. 

Vähemalt 5 

aastat 

5 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.38% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.35% 

Põhiteave (PDF 
fail) 

 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB SICAV 2 

prospekti lisas: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0385664312_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0385664312_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Sicav_2.pdf


SEB Technology Fund 

C 

LU0427864466 

SEB Technology Fund on fond, mis teeb analüüsi ja valiku 

põhjal aktiivseid investeerimisotsuseid investeerimiseks 

kogu maailmas eelkõige tehnoloogiasektori 

ettevõtetesse. Meie hinnangul soodsa väärtusega 

kvaliteetsete ettevõtete kindlaksmääramiseks kasutame 

objektiivset, distsiplineeritud investeerimisprotsessi. 

Portfelli moodustamisel on tähtsad elemendid 

mitmekesistamine ja teadlikkus riskidest. Võrdleme fondi 

tootlust tehnoloogiasektori reinvesteerimisindeksiga 

MSCI ACWI Information Technology and Communication 

Services Index. 

Vähemalt 5 

aastat 

 

5 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.35% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.55% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 3 

prospekti lisas: 

PDF file 

SEB US Focus Core 

Fund C 

LU0030166176 

See aktsiafond investeerib põhiliselt Ameerika 

Ühendriikide ettevõtete kapitaliväärtpaberitesse. Fond 

investeerib vähemalt 85% kogu netovarast USA ükskõik 

millise suurusega ja ükskõik milliste sektorite ettevõtete 

emiteeritud või sealsel reguleeritud turul 

kaubeldavatesse aktsiatesse ja aktsiatega seotud 

väärtpaberitesse. 

Vähemalt 5 

aastat 

5 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.32% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.55% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 1 

prospekti lisas: 

PDF file 

SEB Listed Private 

Equity Fund 

LU0385668222 

SEB Listed Private Equity Fund on fond, mis teeb 

aktiivseid investeerimisotsuseid analüüsi ja valiku põhjal. 

Investeerime börsil noteeritud erakapitaliettevõtetesse ja 

–portfellidesse (private equity companies and portfolios), 

samuti börsiettevõtetesse, milles erakapital on 

vähemusaktsionär. Investeeringuid tehakse 

ülemaailmselt, järgimata konkreetset ülemaailmset 

jaotuspõhimõtet. Fond koosneb üldjuhul 20 kuni 35 

investeeringust. 

Vähemalt 5 

aastat 

4 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.34% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.55% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB SICAV 2 

prospekti lisas: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0427864466_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0427864466_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_3.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0030166176_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0030166176_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_1.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0385668222_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0385668222_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Sicav_2.pdf


Investeerimisvõimalused, mille eesmärgiks on jätkusuutlik investeerimine  

 

Fondi nimi/ 

ISIN 

Lühike kirjeldus Soovituslik 

Investeerimis-

periood 

Riski-

näitaja 

Tasude mõju aastas Põhiteabe 

dokument 

Lepingueelne 

jätkusuutlikkusealane 

info 

SEB Global Climate 

Opportunity Fund 

LU0122113094 

Fond investeerib põhiliselt kogu maailma ettevõtete 

aktsiatesse, sealhulgas arenevate turgude aktsiatesse. 

Vähemalt 85% kogu netovarast investeerib fond ükskõik 

millise suuruse, sektorite ja riikide ettevõtete emiteeritud 

ja reguleeritud turul kaubeldavatesse aktsiatesse ja 

aktsiatega seotud väärtpaberitesse. Näidete hulka 

kuuluvad ettevõtted, mis on seotud taastuvenergia ja 

energiatõhususega ning need, mis teevad 

märkimisväärseid süsinikdioksiidi heitkoguste 

vähendamise jõupingutusi kooskõlas Pariisi kokkuleppe 

eesmärkidega. Fond võib kasutada tuletisväärtpabereid. 

Vähemalt 5 

aastat 

4 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.25% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.55% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 1 

prospekti lisas: 

PDF file 

SEB Nordic Future 

Opportunity Fund C 

LU0030165871 

Fond investeerib põhiliselt Põhjamaade väike- kuni 

suurettevõtete kapitaliväärtpaberitesse. Täpsemalt 

investeerib fond vähemalt 75% kogu netovarast Euroopa 

Majanduspiirkonna (EMP) ükskõik milliste sektorite 

ettevõtete emiteeritud või sealsel reguleeritud turul 

kaubeldavatesse aktsiatesse ja aktsiatega seotud 

väärtpaberitesse, keskendudes Põhjamaade piirkonnale. 

Allfondi eesmärk on kestlik investeerimine (SFDR art. 9 

kategooria). 

Vähemalt 5 

aastat 

5 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.22% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.25% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Lepingueelne teave on 

avaldatud SEB Fund 1 

prospekti lisas: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0122113094_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0122113094_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_1.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0030165871_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0030165871_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_1.pdf


 

Muud investeerimisvõimalused (ei edenda keskkonna- ja/või sotsiaalseid omadusi ega sea eesmärgiks jätkusuutlikku investeerimist) 

 

Fondi nimi/ 

ISIN 

Lühike kirjeldus Soovituslik 

Investeerimis-

periood 

Riski-

näitaja 

Tasude mõju aastas Põhiteabe 

dokument 

Lepingueelne 

jätkusuutlikkusealane 

info 

SEB Danish Mortgage 

Bond Fund 

LU0337316391 

SEB Danish Mortgage Bond Fund on fond, mida hallatakse 

aktiivselt ning mis keskendub Taani 

hüpoteegivõlakirjadele ja Taani riigi võlakirjadele. Fond 

investeerib võlakirjadesse, mille emitentide minimaalne 

krediidireiting on BBB- (Standard & Poor'si skaalal) või 

samaväärne. Fondivalitseja hindab enne investeerimist 

krediidiriski. Võrdleme fondi tootlust Nykredit Danish 

Mortgage Bond (75%) and Effas Danish Government > 1 

year index (25%) sisaldava koondindeksiga. 

Vähemalt 3 

aastat 

4 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.05% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 0.8% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Pole avaldatud 

SEB Asset Selection 

Fund 

LU0256624742 

Allfondi SEB Asset Selection Fund eesmärk on saavutada 

aja jooksul riskivaba määraga võrdne keskmine 

aastatootlus pluss 5%. 

Vähemalt 5 

aastat 

6 Kindlustuslepingu aastane 

kulumõju 1.04% 

Investeerimisvõimaluse 

aastane kulumõju 1.15% 

Põhiteave (PDF 

fail) 

Pole avaldatud 

 

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0337316391_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0337316391_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0256624742_et.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/ET/LU0256624742_et.pdf

