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Hej! Du får det här brevet för att du har innehav i någon av de fonder som kommer att utgå  
ur AMFs fondförsäkringsutbud. Som en del i AMFs hållbarhetsarbete kommer fonderna  
att bytas till en ny fond – AMF Aktiefond Tillväxtmarknader.
 
Vad innebär fondbytet för dig? 
• Aktiv förvaltning – med AMF Aktiefond Tillväxtmarknader får du en aktivt 

förvaltad fond som investerar på världens tillväxtmarknader, exempelvis Asien,  
Afrika, Latinamerika och Östeuropa.

• Tydlig hållbarhetsinriktning – den nya fonden har hållbarhetskrav enligt AMFs 
policy för hållbara investeringar.

• Lägre avgift – för AMF Aktiefond Tillväxtmarknader är den årliga rabatterade 
avgiften 0,25 procent.

• Oförändrad risknivå – AMF Aktiefond Tillväxtmarknader har samma risknivå  
som de utgående fonderna.  

Årlig rabatterad avgift visas inom parentes. I årlig avgift ingår fondförvaltningsavgift och övriga 
avgifter. Vill du veta mer om AMF Aktiefond Tillväxtmarknader? Läs mer på amf.se/fonder.

Du behöver inte göra någonting – vi tar hand om fondbytet åt dig 
Om du vill ha AMF Aktiefond Tillväxtmarknader behöver du inte göra någonting. Bytet sker 
 automatiskt med start 17 februari och avslutas i början av mars 2020. 

Vill du hellre byta till en annan fond? Då behöver du själv göra ett fondbyte
Vill du istället göra ett eget fondval innan vi gör förändringen behöver du byta fonder före
den 13 februari 2020. Logga in med BankID på amf.se/dinasidor.

Har du några frågor?
Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 0771-696 320 eller info@amf.se.
Vi hjälper dig gärna!

Med vänliga hälsningar
AMF

Nyheter i din fondförsäkring

 

Fonder som utgår
• Janus Henderson Latin America (0,79%) 
• Pictet China Index IS (0,46%) 
• Pictet Emerging Markets Index IS (0,41%)
• Pictet India Index IS (0,46%)

 

Ersättningsfond

AMF Aktiefond  
Tillväxtmarknader (0,25%)

• Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både 
öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

• Om du har en tjänstepension inom Avtalspension SAF-LO, ITP, FTP, KAP-KL/AKAP-KL 
eller PA16 är det kollektivavtalsparterna för respektive avtalsområde som har förhandlat 
fram avtalet. Mer information om avtalen finns på respektive valcentrals hemsida.


