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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Inflation Plus („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви информираме, че от 1 март 2023 г. („Датата на влизане в сила“) инвестиционната 
политика на Фонда ще се промени чрез въвеждане на ограничение от 10% върху инвестиции в други 
инвестиционни фондове.  

Предпоставка и обосновка 

Разделът за информация за Фонда в проспекта на Компанията понастоящем предвижда, че „Фондът 
може да инвестира повече от 10% от активите си в инвестиционни фондове.” Инвестиционният екип 
на Фонда обаче посочи, че това не е необходимо за прилагане на стратегията и така от Датата на 
влизане в сила тази препратка ще бъде заличена. Ще бъде приложен нов максимум от 10% 
инвестиция на активите на Фонда в други инвестиционни фондове. 

Максималната експозиция към инвестиционни фондове няма да бъде включена във 
формулировката на инвестиционната политика на Фонда, а вместо това ще се съдържа в 
инвестиционните ограничения, посочени в приложение I на проспекта на Компанията. 

Степента на промяната спрямо профила за риск/печалба на Фонда вследствие на тази промяна не е 
значителна. 

Всички други ключови характеристики на Фонда, включително синтетичният индикатор за риск и 
доходност (SRRI), както и таксите, ще останат същите. 

Обратно изкупуване или прехвърляне на акциите Ви към друг фонд на Schroders 

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във Фонда след тези промени, но ако 
желаете обратно изкупуване на участието си във Фонда или прехвърляне към друг подфонд на 
Компанията преди влизане в сила на промените, може да го направите по всяко време до спиране на 
сделките до 28 февруари 2023 г. включително. Моля, погрижете се Вашата инструкция за обратно 
изкупуване или прехвърляне да бъде получена от HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC“) преди 
този краен срок.  HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно изкупуване или прехвърляне 
безплатно в съответствие с разпоредбите на проспекта на Компанията, въпреки че в някои държави 
местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси за 
трансакциите. Местните агенти може също така да имат местно време на спиране на сделките, което 
да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, проверете при тях, за да се уверите, че Вашите 
инструкции ще стигнат до HSBC преди времето за спиране на сделките, посочено по-горе. 

Можете да откриете актуализирания основен информационен документ за инвеститорите (KIID за 
ПКИПЦК) или основния информационен документ (KID за ПИПДОЗИП) на Фонда за съответния клас 
акции и проспекта на Компанията на www.schroders.lu. 
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Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, 
моля, посетете www.schroders.com или се свържете с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен 
професионален съветник или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 
202. 
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С уважение, 

Съветът на директорите
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Приложение  

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази промяна: 

Клас акции Валута на класа акции ISIN код 

A Accumulation EUR LU0107768052 

A Distribution EUR LU0107768300 

A1 Accumulation EUR LU0133717412 

A1 Distribution EUR LU0211452114 

B Accumulation EUR LU0107768136 

B Distribution EUR LU0107768482 

C Accumulation EUR LU0107768219 

I Accumulation EUR LU0134345908 

IZ Accumulation EUR LU2016221827 

A1 Accumulation USD LU0251571252 

A1 Distribution USD LU0251571500 

A Accumulation USD Hedged LU2419418764 

C Accumulation USD Hedged LU2419418681 

 


