
  

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Велико херцогство Люксембург 

 
Тел.: +352 341 342 202 

Факс: +352 341 342 342 
  

www.schroders.com 
R.C.S. Люксембург – B. 8202 
За гарантиране на Вашата сигурност телефонните разговори може да се записват 

17 януари 2023 г. 

Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – BRIC (Brazil, Russia, India, China) 
(„Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви информираме, че съставните части и името на целевия сравнителен показател 
на Фонда са променени и че на 18 април 2023 г. („Датата на влизане в сила“) името, инвестиционната 
цел и инвестиционната политика на Фонда ще се променят. 

Предпоставка и обосновка 

След руското нахлуване в Украйна и последвалите санкции Русия беше премахната от целевия 
сравнителен показател на Фонда, индекса MSCI BRIC (Net TR) 10/40. Считано от 14 юли 2022 г., 
целевият сравнителен показател беше преименуван на индекс MSCI BIC (Net TR) 10/40. Тази промяна 
е отразена в проспекта на Фонда. В този контекст имаше допълнителен преглед на Фонда и беше 
решено Русия да бъде премахната от инвестиционната цел и политика и съответно да се промени 
името. 

В контекста на безпрецедентната геополитическа ситуация, причинена от нахлуването на Русия в 
Украйна и последващото въздействие на санкциите и действията на правителствата и пазарните 
контрагенти върху определени руски емитенти и активи, остатъчните холдинги на Фонда в руски 
активи („Руските активи“) в момента се оценяват на нула. Тези Руски активи представляват 
приблизително 0,35% от портфейла на Фонда към 3 март 2022 г., когато стойността беше намалена 
до нула. В случай че стойността на тези активи се върне, те ще бъдат върнати до нетната стойност на 
активите на Фонда и ще бъдат продадени от инвестиционния мениджър, като се вземат предвид 
най-добрите интереси на акционерите в съответствие с изменената инвестиционна стратегия на 
Фонда, приложима от Дата на влизане в сила. 

Промяна на инвестиционната цел и политика 

От Датата на влизане в сила инвестиционната цел и политика на Фонда ще се променят, както е 
показано в приложение 1. 

Промяна на името 

От Датата на влизане в сила името на Фонда ще се промени от: 

Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) 

На: 

Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China) 
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Степента на промяната спрямо профила за риск/печалба на Фонда вследствие на тези промени 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 17 април 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 Фонда на www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/. 

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. 

С уважение, 

 
Съветът на директорите
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Приложение 1 

Изтриванията се показват като зачеркнат текст 

Предишна инвестиционна цел и политика Нова инвестиционна цел и политика  

Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на капитала и 
приходи над индекса MSCI BIC (Net TR) 10/40 след 
приспадане на таксите за период от три до пет 
години чрез инвестиране в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на бразилски, руски, 
индийски и китайски компании. 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и инвестира най-
малко две трети от активите си в набор от дялови и 
свързани с дялово участие ценни книжа на 
бразилски, руски, индийски и китайски компании. 

Фондът може да инвестира пряко в китайски B-
акции и китайски H-акции и може да инвестира по-
малко от 20% от активите си (на нетна база) пряко 
или непряко (например чрез бележки за участие) в 
китайски A-акции чрез Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect и 
акции, налични на борда STAR и ChiNext. 

Фондът може също да инвестира до една трета от 
активите си пряко или непряко в други ценни 
книжа (включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или валути, 
инвестиционни фондове, варанти и инвестиции на 
паричния пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на ограниченията, 
предвидени в Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с цел 
постигане на инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление на Фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за 
устойчивост от индекса MSCI BIC (Net TR) 10/40 въз 
основа на критериите за рейтинг на 
инвестиционния мениджър. Повече информация 
за инвестиционния процес, който се използва за 
постигане на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

Фондът не инвестира пряко в определени 
дейности, индустрии или групи емитенти над 
лимитите, посочени в „Информация за 
устойчивост“ на уебсайта на Фонда, достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на капитала и 
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постигане на инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление на Фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за 
устойчивост от индекса MSCI BIC (Net TR) 10/40 въз 
основа на критериите за рейтинг на 
инвестиционния мениджър. Повече информация 
за инвестиционния процес, който се използва за 
постигане на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

Фондът не инвестира пряко в определени 
дейности, индустрии или групи емитенти над 
лимитите, посочени в „Информация за 
устойчивост“ на уебсайта на Фонда, достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Приложение 2 

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази промяна: 

Клас акции Валута на класа акции ISIN код 

A Accumulation USD LU0228659784 

A1 Accumulation USD LU0228659867 

B Accumulation USD LU0228659941 

C Accumulation USD LU0228660014 

C Distribution USD LU2004793605 

I Accumulation USD LU0228660105 

S Accumulation USD LU1046232473 

C Accumulation CHF LU0820944402 

A Accumulation EUR LU0232931963 

A Distribution EUR LU0858243842 

A1 Accumulation EUR LU0248178906 

B Accumulation EUR LU0232932698 

C Accumulation EUR LU0232933159 

A Distribution GBP LU0242619723 

A Accumulation HKD LU0828237510 

 


