
SEB Life International
Tillåtna tillgångar och 
börstransaktioner 

Allmänt
Den utsedda förvaltaren kan be om köp eller försäljning av 
följande tillgångstyper förutsatt att (1) det finns tillräckliga 
tillgångar på kontantkontot/tillräckliga tillgångar på det 
övervakade kontot och att (2) de valda tillgångarna 
uppfyller eventuella gällande kriterier för begränsning 
gällande diversifierings, börshandel eller annat som anges 
nedan. Förfrågningar för värdepapper i godkända fonder 
så som OEIC, SICAV, UCITS och Företag för kollektiva 
investeringar bör uppfylla operativa och administrativa 
krav. Möjligheten att ansluta tillgångarna till din försäkring 
är beroende av tillgängligheten hos SEBs externa 
tillgångsförvaltare. Har du frågor om tillåtna investeringar, 
kontakta SEB Life International på  Dealing@seb.ie.

Observera att SEB Life International har rätt att när som 
helst uppdatera detta dokument.

(Val av professionell förvaltare)

Godkända tillgångstyper 
Investeringar kan göras i följande tillgångstyper förutsatt 
att tillgångarna uppfyller eventuella tillämpliga krav på 
begräns ningar gällande diversifierings, börshandel och 
annat som anges nedan:

• Konto med fast ränta*
• Större valutor 
• Listat kapital, obliga-

tioner, ETF och ETC 
som finns på reglerade 
marknader

• Obligationer 
• Reglerade företag för 

kollektiva investeringar
• Erfarna investerings-

fonder

• Private Equity-fonder/
Riskkapitalfonder 
(SICAR)*

• Värdepappersfonder 
utanför EES,  
”Non-UCIT”

• Strukturerade  
produkter

 *se villkor för ytterligare begränsning nedan
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Tillåtna börsnoteringar – primär börs 
Investering är tillåtna på primära börser.

Diversifieringsgränser 
Förmögenhetsförvaltaren ska följa nedan presenterade allokeringar och  
diversifieringsgränser: 
Tillgångskategori Allokering  Diversifieringsgränser

 (% av portföljvärdet)

Likvida medel och motsvarande 0 % - 100 % Inga begränsningar
Aktier (noterade på reglerade marknader) 0 % - 100 % Högst 20 % per instrument
Obligationer (statliga &  
Kreditriskvärderade > BBB-) 0 % - 100 %  Högst 20 % per instrument
UCITS och reglerade fonder 0 % - 100 % Inga begränsningar
Övriga: 0 % - 50 %           Högst 10 % per instrument
- Kommanditbolag
- QIF/ SIF/ SPV
- Strukturerade produkter
- Hedge/Private Equity-fonder
- Fastighetsfonder

Följande kompletterande begränsningar kan gälla de aktuella tillgångstyperna.

Konto med fast ränta Kreditinstitutets kreditbetyg AAA till BBB-
Private Equity-fonder/ Inget infordrat kapital 
Riskkapitalfonder Inga distributionsåterkallelser
  Inga ytterligare kapitalåtaganden 

Enskilda förvaltande banker kan ha verksamhets- och förvaltningskrav som begränsar de 
tillgångar som de godkänner.

Ytterligare begränsningar

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company som verkar 
under namnet SEB Life International, står under tillsyn av Irlands centralbank. Registrerat 
i Republiken Irland. Bolagets säte: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside 
IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Registreringsnummer 218391. Historisk 
utveckling är inte någon garanti för framtida resultat. Värdet på dina placeringar kan öka, 
men även minska. All information är korrekt på angivet datum juli 2021 men innehållet 
kan komma att ändras.

Postadress: SEB Life International, 
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir  
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.       
Kundtjänst: +358 (0)800 9 0805 
E-post: life.finland@seb.fi                                                                                             
Växel: +353 1 478 07 00

seb.ie


