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Hej! Vi skriver till dig eftersom du har innehav i Swedbank Robur Östeuropafond A. 
Swedbank Robur har meddelat att de kommer genomföra en förändring av Swedbank 
Robur Östeuropafond A. I och med förändringen har AMF beslutat att ta bort fonden. 
Vi utvärderar ständigt vårt fondutbud och har även beslutat att helt ta bort kategorin 
östeuropa ur vårt fondutbud.

Med anledning av detta kommer vi att omplacera ditt innehav i Swedbank Robur  
Östeuropafond A till vår entrélösning AMF Generationsportfölj.

Vill du göra ett eget fondval? 
Om du vill göra ett eget fondval innan vi gör förändringen behöver du göra det senast 
den 5 april 2023. Logga in med BankID på amf.se/dinasidor. 

Om du inte gör något eget fondbyte
Bytet till AMF Generationsportfölj kommer ske  automatiskt med start den  
11 april 2023. Om du vill ha AMF Generationsportfölj behöver du inte göra något. 

AMF Generationsportfölj i korthet
AMF Generationsportfölj består av tre fonder. Den är utformad för att möjliggöra en 
hög avkastning genom ett långsiktigt sparande i aktier samt ett sparande med lägre risk 
under utbetalning. Portföljen riskjusteras efter din ålder:
• Fram till det att du fyller 55 år placeras kapitalet i AMF Aktiefond Global 

(75 procent) och AMF Aktiefond Sverige (25 procent).
• Från 55 år fram till 75 års ålder överförs 3,5 procent per år till AMF Räntefond Mix.
• Vid den slutliga fördelningen av ditt pensionskapital är 22,5 procent investerade i 

AMF Aktiefond Global, 7,5 procent i AMF Aktiefond Sverige och 70 procent i AMF 
Räntefond Mix. 

Förvaltningsavgiften för AMF Generationsportfölj varierar över tid mellan  
0,20-0,13 procent eftersom fondinnehållet anpassas efter din ålder. 
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Riskinformation om fondsparande
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.

Logga in och se över ditt fondinnehav 
Med jämna mellanrum är det bra att se över dina fondval, hur ditt innehav har utveck-
lats och om du har en risknivå som passar dig. Det gör du enkelt på Dina sidor.

• Få en översikt över din tjänstepension hos AMF.
• Se vilka fonder du har valt för nuvarande innehav och kommande inbetalningar.
• Se vilka fonder du kan välja – att byta fonder är enkelt och kostnadsfritt.

Du loggar in på amf.se/dinasidor med BankID.

Om du vill veta mer
På amf.se/fonder hittar du aktuellt faktablad och informationsbroschyr för  
AMF Generationsportfölj. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss 
på telefon 0771-696 320 eller info@amf.se. Vi hjälper dig gärna!

Vänliga hälsningar
AMF

Om du har en tjänstepension inom ITP eller FTP är det kollektivavtalsparterna för respektive avtalsområde som har förhandlat fram avtalet. Mer 
information om avtalen finns på respektive valcentrals webbplats.
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