
Frågor och svar till seb.se 
 

1. Varför gör SEB denna flytt av andelsägarregistret? 
Då Bank of New York (BNYM) redan idag på ett tillfredsställande sätt hanterar de 
SEB-fonder som är registrerade i Luxemburg och vi ser det som önskvärt att ha en 
harmoniserad och effektiv process för samtliga SEB-fonder är det ett naturligt steg 
att låta samma aktör även hantera de fonder som är registrerade i Sverige. Att 
hantera SEB-fonder lika gör att vi skapar en ännu säkrare orderhantering. 
 

2. Vad händer den 7 juni när andelsägarregistret flyttats? 
Vår samarbetspartner BNYM tar över hanteringen av andelsägarregistret. Det 
innebär att de beräkningar och den orderhantering som idag sker hos SEB AB (som 
är huvuddistributör av fonderna från SEB Investment Management AB, 
fondbolaget) istället kommer ske hos BNYM. 

 
3. Hur påverkas jag som kund? 

Förändringen medför att bryttiderna för orderläggning kommer att tidigareläggas 
från kl.15.30 till 13.30. För kunder med innehav i fondförsäkring kommer 
bryttiderna ändras från kl. 15.00 till 13.00. Detta innebär att bryttiderna för 
orderläggning blir samma för samtliga SEB-fonder. Det är också i linje med andra 
aktörer på den svenska fondmarknaden. Utöver det kommer fondhandeln att ske på 
samma sätt som tidigare, inga kursdatum och handelscykler påverkas av 
förändringen. 
 

4. Varför flyttas bryttiderna? 
När andelsägarregistret hanteras av en part utanför fondbolaget IM AB kan det 
medföra att distributörerna (ex SEB AB) behöver tid på sig att sammanställa och 
kontrollera andelsägarnas ordrar innan de skickas till fondbolaget eller den 
administratör som fondbolaget valt ska hantera andelsägarregistret (BNYM). I det 
här fallet behöver SEB AB två timmar på sig att sammanställa och kontrollera 
andelsägarnas ordrar. 
 

5. Varierar bryttiderna vid handel via olika distributörer? 
Som privatkund kan du handla SEB-fonder via SEB eller någon av de andra 
distributörerna på marknaden och då gäller de bryttider som respektive aktör 
tillämpar. 
 

6. Hur har jag fått informationen? 
Vid en förändring som rör dina SEB-fonder publicerar vi alltid informationen på 
seb.se/fonder under rubriken ”Nyheter om fonder”. 


