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1Zgodnie z prospektem informacyjnym Spółki emisja dywidendowych klas jednostek uczestnictwa może wiązać się z różną 
częstotliwością wypłaty dywidendy lub atrybutami ustalonymi w następujący sposób: 
 
Częstotliwość wypłat: M = co miesiąc 
Rodzaj wypłat: F = stała lub V = zmienna 
 
www.schroders.com 
Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu – B. 8202 
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane 

26 stycznia 2023 r. 

Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund – zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek 
uczestnictwa („Klasy jednostek uczestnictwa”) 

Zwracamy się do Państwa w nawiązaniu do naszego pisma z dnia 20 grudnia 2022 r., w którym 
przedstawiliśmy planowane zmiany w polityce dywidendowej niektórych Klas jednostek uczestnictwa 
funduszu Schroder ISF Asian Credit Opportunities („Fundusz”). 

Zmiany miały wejść w życie odnośnie do dywidend wypłacanych w dniu 6 lutego 2023 r. Jednakże z powodu 
błędu administracyjnego nie jesteśmy w stanie wprowadzić planowanych zmian w tym dniu. Zmiany zaczną 
obowiązywać w odniesieniu do dywidend, które mają być wypłacone w dniu 1 marca 2023 r. („Data wejścia 
w życie”).  Będzie to odpowiadać liczbie jednostek uczestnictwa posiadanych przez inwestorów w dacie 
ustalenia praw (15 lutego 2023 r.) i będzie dotyczyć wszystkich przyszłych wypłat.  

Przepraszamy za wszelkie związane z tym niedogodności.  Streszczenie zmian znajduje się w poniższym 
załączniku. 

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders 

Mamy nadzieję, że w następstwie tych zmian nie zrezygnują Państwo z inwestycji w Fundusz, jednak 
inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub zamianę na 
inny subfundusz Spółki lub klasę jednostek uczestnictwa przed wejściem zmian w życie, może to uczynić w 
dowolnym momencie przed upływem terminu składania zleceń przypadającym na 15 lutego 2023 r. 
Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do HSBC Continental Europe, 
Luksemburg („HSBC”) przed wskazanym terminem. HSBC wykona zlecenie umorzenia lub zamiany 
bezpłatnie zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Spółki, choć w niektórych krajach lokalni 
agenci płatniczy, banki korespondenci lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty transakcyjne. 
Lokalni agenci mogą też przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń, wcześniejszych od terminów 
wymienionych powyżej. Prosimy zatem skontaktować się z nimi, aby mieć pewność, że zlecenia dotrą do 
HSBC przed ww. ostatecznym terminem składania zleceń. 

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy 
o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą inwestora bądź Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.  

Z poważaniem 
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Załącznik  

Lista Klas jednostek uczestnictwa Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities, w których wprowadza się zmianę polityki 
dywidendowej 

 

ISIN 
Waluta klasy 
jednostek 
uczestnictwa 

Klasa jednostek 
uczestnictwa 

Aktualna polityka 
dywidendowa w ujęciu 
rocznym 

Przyszła nazwa i oznaczenie 
klasy jednostek uczestnictwa 

Przyszła polityka dywidendowa 
w ujęciu rocznym 

LU1859243864 USD A Distribution (MV) Zmienna miesięczna 
A Distribution – stała miesięczna 
(MF) 

5,00% wypłacane co miesiąc (MF) 

LU1859244672 SGD Hedged A Distribution (MV) Zmienna miesięczna A Distribution – stała miesięczna 
(MF) 

4,50% wypłacane co miesiąc (MF) 

 
 


