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Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund (de “Vennootschap”) – Global Multi Credit (het “Fonds”). 

We willen u op de hoogte brengen dat op 16 augustus 2022 (de “Ingangsdatum”) het fonds zijn 
beleggingsstrategie zal wijzigen om zijn duurzaamheidskenmerken te bevorderen. De naam van het Fonds, 
zijn beleggingsdoelstelling en zijn beleggingsbeleid zullen worden gewijzigd om deze wijziging te 
weerspiegelen.  

Achtergrond en redenering 

Vanaf de Ingangsdatum zal het Fonds de duurzaamheidselementen van zijn beleggingsproces verbeteren 
door structurele duurzaamheidsthema's en -screenings op te nemen om best-in-class bedrijven te 
combineren met beleggingen in emittenten met goede of verbeterende duurzaamheidskenmerken. Het 
bindende ecologische en/of maatschappelijke kenmerk1 (om een hogere algemene duurzaamheidsscore 
dan de Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- index, USD Hedged te handhaven, op basis 
van het evaluatiesysteem van de Beleggingsbeheerder) blijft onveranderd.  

De volgende wijzigingen zullen in het Fonds worden aangebracht om deze gewijzigde beleggingsstrategie 
te weerspiegelen: 

Naamsverandering 

Per de Ingangsdatum wordt de naam van het Fonds gewijzigd in Schroder International Selection Fund – 
Sustainable Global Multi Credit.  

Wijziging in beleggingsdoelstelling en -beleid 

Vanaf de Ingangsdatum zal de informatie over het Fonds in het prospectus van de Vennootschap als volgt 
worden gewijzigd: 

- De Beleggingsdoelstelling en het Beleggingsbeleid zullen worden gewijzigd om te 
verduidelijken dat het Fonds zich uitdrukkelijk richt op beleggingen die voldoen aan de 
aangescherpte duurzaamheidscriteria van de Beleggingsbeheerder; en 

- Hetdeel “Duurzaamheidscriteria” zal worden gewijzigd in het deel Kenmerken van het Fonds in 
het prospectus om de nieuwe benadering van het Fonds en de toepassing van 
duurzaamheidscriteria door de Beleggingsbeheerder bij het selecteren van beleggingen voor 
het Fonds. 

Bijlage 1 bevat alle bijzonderheden over de wijzigingen aan het Fonds. 

 
1In de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de “SFDR”). 
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De wijziging van het risico-rendementsprofiel van het Fonds als gevolg van deze wijzigingen is niet-
significant. 

Alle andere belangrijke kenmerken van het Fonds, waaronder de synthetische risico- en 
rendementsindicator (de SRRI) en kosten, blijven ongewijzigd.  

Uw aandelen aflossen of omzetten naar een ander fonds van Schroders 

Wij hopen alvast dat u ervoor zult kiezen uw belegging in het Fonds na deze wijzigingen te behouden, maar 
als u dat wenst, kunt u uw participatie in het Fonds aflossen of omzetten naar een ander subfonds van de 
Vennootschap voor de wijzigingen van kracht worden, tot en met het afsluitingstijdstip voor de handel op 
15 augustus 2022. Zorg ervoor dat uw aflossings- of omzettingsinstructies HSBC Continental Europe, 
Luxembourg (“HSBC”) bereiken vóór deze deadline. HSBC zal uw aflossings- of omzettingsorders uitvoeren 
in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap en zonder kosten, al 
kunnen in bepaalde landen lokale betaalagenten, correspondentbanken of vergelijkbare tussenpersonen 
transactievergoedingen in rekening brengen. Lokale agenten kunnen ook een lokaal afsluitingstijdstip voor 
de handel toepassen dat eerder valt dan het hierboven vermelde algemene tijdstip. Controleer dit dan ook 
bij hen om er zeker van te zijn dat uw orders HSBC bereiken vóór het hierboven vermelde afsluitingstijdstip. 

U vindt het document met geactualiseerde essentiële beleggersinformatie (Essentiële beleggersinformatie) 
voor de desbetreffende aandelenklasse en het Prospectus van het Fonds op www.schroders.lu. 

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over de producten van Schroders, kunt u terecht bij 
www.schroders.com of contact opnemen met uw lokale agentschap van Schroders, uw gebruikelijke 
professionele adviseur of Schroder Investment Management (Europe) S.A. op (+352) 341 342 202. 

Met vriendelijke groet, 

 
De Raad van Bestuur
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Bijlage 1 

De nieuwe tekst is onderstreept 

Huidige Fondsinformatie Herziene Fondsinformatie 

Beleggingsdoelstelling: 

Het Fonds streeft over een periode van drie tot vijf 
jaar naar een vermogensgroei die hoger ligt dan die 
van de Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex 
Treasury A+ to B- USD Hedged index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in effecten met 
vaste of vlottende rente. 

 
Beleggingsbeleid: 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 
twee derde van zijn vermogen in effecten met vaste 
of vlottende rente van en onder beleggingskwaliteit 
(zoals gemeten door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau) 
die zijn uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en 
bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van de 
opkomende markten. 

Het Fonds kan: 

- meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in 
effecten met een kredietrating onder 
beleggingskwaliteit (zoals toegekend door 
Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating 
van een ander ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-ratings voor 
obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen in door vermogen 
gedekte effecten en in door hypotheek gedekte 
effecten; en 

- tot 30% van zijn vermogen in converteerbare 
obligaties, inclusief tot 10% van zijn vermogen in 
voorwaardelijk converteerbare obligaties 
(CoCo’s). 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen 
direct of indirect beleggen in andere effecten 
(inclusief andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden 
(behoudens de beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of 
shortposities te nemen in de onderliggende activa 
van deze derivaten. Het Fonds kan gebruikmaken 

Beleggingsdoelstelling: 

Het Fonds streeft over een periode van drie tot vijf 
jaar naar een vermogensgroei die hoger ligt dan die 
van de Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex 
Treasury A+ to B- USD Hedged index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in effecten met 
vaste of vlottende rente die voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van de Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid: 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 
twee derde van zijn vermogen in effecten met vaste 
of vlottende rente van en onder beleggingskwaliteit 
(zoals gemeten door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau) 
die zijn uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en 
bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van de 
opkomende markten. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de Bloomberg Multiverse 
(TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged index, op basis 
van het evaluatiesysteem van de 
Beleggingsbeheerder. Nadere informatie over het 
beleggingsproces dat wordt gebruikt om dit te 
verwezenlijken, is te vinden in het deel Kenmerken 
van het Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, 
sectoren of groepen van emittenten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van 
het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven die goede 
bestuurspraktijken hanteren, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere gegevens). 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek gaan 
met in het Fonds gehouden bedrijven om 
vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met bedrijven is 
te vinden op de website onder 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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van derivaten met het oog op de verwezenlijking van 
zijn beleggingsdoelstellingen, het verlagen van het 
risico of een efficiënter beheer van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de Bloomberg Barclays 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- index, USD 
Hedged, op basis van het evaluatiesysteem van de 
Beleggingsbeheerder. Nadere informatie over het 
beleggingsproces dat wordt gebruikt om dit te 
verwezenlijken, is te vinden in het deel Kenmerken 
van het Fonds. 

Het fonds kent limieten voor rechtstreekse 
beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken 
of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop 
"Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van 
het fonds, die toegankelijk is via 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Benchmark: 

De resultaten van het Fonds moeten worden 
beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, 
namelijk een beter rendement dan de Bloomberg 
Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- index, 
USD Hedged. Het beleggingsuniversum van het 
Fonds zal naar verwachting direct of indirect in 
aanzienlijke mate overlappen met de bestanddelen 
van de vergelijkende benchmark. De 
Beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis, 
en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het Fonds kunnen 
afwijken van de doelbenchmark. De 
Beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of 
sectoren die niet zijn opgenomen in de benchmark, 
om te profiteren van specifieke beleggingskansen. 
De index is een specifiek opgestelde benchmark die 
is geselecteerd omdat hij een nauwkeuriger 

www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosur
es. 

Het Fonds kan: 

- meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in 
effecten met een kredietrating onder 
beleggingskwaliteit (zoals toegekend door 
Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating 
van een ander ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-ratings voor 
obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen in door vermogen 
gedekte effecten en in door hypotheek gedekte 
effecten; en 

- tot 30% van zijn vermogen in converteerbare 
obligaties, inclusief tot 10% van zijn vermogen in 
voorwaardelijk converteerbare obligaties 
(CoCo’s). 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen 
direct of indirect beleggen in andere effecten 
(inclusief andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden 
(behoudens de beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of 
shortposities te nemen in de onderliggende activa 
van deze derivaten. Het Fonds kan gebruikmaken 
van derivaten met het oog op de verwezenlijking van 
zijn beleggingsdoelstellingen, het verlagen van het 
risico of een efficiënter beheer van het Fonds. 

 

Benchmark: 

De resultaten van het Fonds moeten worden 
beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, 
namelijk een beter rendement dan de Bloomberg 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- index, USD 
Hedged. Het beleggingsuniversum van het Fonds zal 
naar verwachting direct of indirect in aanzienlijke 
mate overlappen met de bestanddelen van de 
vergelijkende benchmark. De Beleggingsbeheerder 
belegt op discretionaire basis, en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de 
resultaten van het Fonds kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder zal 
beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn 
opgenomen in de benchmark, om te profiteren van 
specifieke beleggingskansen. De index is een 
specifiek opgestelde benchmark die is geselecteerd 
omdat hij een nauwkeuriger beleggingsuniversum 
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beleggingsuniversum biedt om de prestaties mee te 
vergelijken. Dit is een specifiek kredietfonds, zodat 
de index geen Amerikaanse schatkisteffecten omvat, 
die doorgaans wel zijn opgenomen in bredere 
marktindexen. De benchmark omvat 
bedrijfsobligaties met een rating van A+ tot B-, dus 
met uitsluiting van effecten met een rating van AAA, 
AA en CCC en lager. De index is afgedekt, maar op 
niet-afgedekte basis worden lokale valuta's 
uitgesloten. De benchmark(s) houdt/houden geen 
rekening met de ecologische en maatschappelijke 
kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling 
(naargelang het geval) van het Fonds. De 
doelbenchmark is geselecteerd omdat deze 
representatief is voor het type beleggingen waarin 
het Fonds waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 
het een geschikt doel met betrekking tot het 
rendement dat het Fonds tracht te bieden. 

Kenmerken van het Fonds: 

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past governance- en 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van 
beleggingen voor het Fonds. 

De strategie streeft ernaar emittenten te 
identificeren die goede of verbeterende 
duurzaamheidskenmerken vertonen, en anderzijds 
emittenten die een zware last op het milieu en de 
maatschappij inhouden. Dat omvat: 

- Het uitsluiten van emittenten die volgens de 
Beleggingsbeheerder 

- wezenlijke schade toebrengen aan het klimaat en 
ongerechtvaardigde maatschappelijke kosten 
inhouden. 

- Het opnemen van emittenten die een stabiel en 
verbeterend duurzaamheidstraject vertonen en 
van emittenten die blijk geven van goede 
governance op basis van de methodologie voor 
duurzaamheidsevaluatie van de 
Beleggingsbeheerder. 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek gaan 
met bedrijven voor de bevordering van 
transparantie, de transitie naar een 
kringloopeconomie met lagere koolstofintensiteit en 
maatschappelijk verantwoord gedrag dat duurzame 
groei en alfagenerering stimuleert. 

De belangrijkste bronnen van de informatie die 
wordt gebruikt voor de analyse zijn de propriëtaire 
tools en het onderzoek van de Beleggingsbeheerder, 
onderzoek van derde partijen, ngo-rapporten en 

biedt om de prestaties mee te vergelijken. Dit is een 
specifiek kredietfonds, zodat de index geen 
Amerikaanse schatkisteffecten omvat, die doorgaans 
wel zijn opgenomen in bredere marktindexen. De 
benchmark omvat bedrijfsobligaties met een rating 
van A+ tot B-, dus met uitsluiting van effecten met 
een rating van AAA, AA en CCC en lager. De index is 
afgedekt, maar op niet-afgedekte basis worden 
lokale valuta's uitgesloten. De benchmark(s) 
houdt/houden geen rekening met de ecologische en 
maatschappelijke kenmerken of de 
duurzaamheidsdoelstelling (naargelang het geval) 
van het Fonds. De doelbenchmark is geselecteerd 
omdat deze representatief is voor het type 
beleggingen waarin het Fonds waarschijnlijk zal 
beleggen, en daarom is het een geschikt doel met 
betrekking tot het rendement dat het Fonds tracht te 
bieden. 

Kenmerken van het Fonds: 

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past duurzaamheidscriteria 
toe bij het selecteren van beleggingen voor het 
Fonds. 

De strategie past structurele duurzaamheidsthema's 
en screenings toe om best-in-class bedrijven te 
combineren met beleggingen in emittenten die blijk 
geven van goede of verbeterende 
duurzaamheidskenmerken. Dat gebeurt door: 

- Het uitsluiten van emittenten waarvan de 
activiteiten volgens de Beleggingsbeheerder 
schadelijk voor het milieu zijn, zware 
maatschappelijke kosten inhouden, de 
mensenrechten schenden en/of blijk geven van 
flagrant wangedrag. 

- Het opnemen van emittenten die een stabiel en 
verbeterend duurzaamheidstraject vertonen ten 
opzichte van hun sectorale tegenhangers en van 
emittenten die blijk geven van goede governance 
op basis van de methodologie voor 
duurzaamheidsevaluatie van de 
Beleggingsbeheerder. In het kader van dit 
selectieproces houdt de Beleggingsbeheerder 
ook rekening met de inzet van bedrijven voor 
duurzame thema's zoals opvang van 
klimaatverandering, economische inclusie, en 
gezondheid en welzijn.  

De selectie van groene, sociale en duurzame 
obligaties houdt ook in dat de globale duurzaamheid 
van de emittent wordt geëvalueerd, via de analyse 
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netwerken van experts. De Beleggingsbeheerder 
voert ook zijn eigen analyse uit van publiek 
beschikbare informatie zoals verstrekt door de 
bedrijven, inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere relevante 
documenten van de bedrijven. 

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met bedrijven is 
te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosur
es. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat minstens: 

- 90% van de effecten met vaste of vlottende rente 
en geldmarktinstrumenten met een kredietrating 
van beleggingskwaliteit; overheidsschuld 
uitgegeven door ontwikkelde landen; en 
aandelen uitgegeven door grote bedrijven 
gevestigd in ontwikkelde landen; en 

- 75% van de effecten met vaste of vlottende rente 
en geldmarktinstrumenten met een 
hoogrentende kredietrating; overheidsschuld 
uitgegeven door opkomende landen; aandelen 
uitgegeven door grote bedrijven gevestigd in 
opkomende landen; en aandelen uitgegeven 
door kleine en middelgrote bedrijven, 

in de portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. In het 
kader van deze toetsing hebben kleine bedrijven een 
marktkapitalisatie van minder dan € 5 miljard, 
middelgrote bedrijven een marktkapitalisatie tussen 
€ 5 miljard en € 10 miljard, en grote bedrijven een 
marktkapitalisatie van meer dan € 10 miljard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duurzaamheidsrisicofactor: 

van de aanwending van de opbrengst en de 
verwachte impact op de doelstellingen van de 
obligatie. Een groene obligatie is een effect met vaste 
of vlottende rente voor de financiering van een 
milieudoelstelling. Een sociale obligatie is een effect 
met vaste of vlottende rente voor de financiering van 
een maatschappelijke doelstelling. Een duurzame 
obligatie is een effect met vaste of vlottende rente 
voor de financiering van een zowel maatschappelijke 
als milieugerichte doelstelling. 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek gaan 
met bedrijven voor de bevordering van 
transparantie, de transitie naar een 
kringloopeconomie met lagere koolstofintensiteit en 
maatschappelijk verantwoord gedrag dat duurzame 
groei en alfagenerering stimuleert. 

De belangrijkste bronnen van de informatie die 
wordt gebruikt voor de analyse zijn de propriëtaire 
duurzaamheidstools van Schroders en het onderzoek 
van de Beleggingsbeheerder, onderzoek van derde 
partijen, ngo-rapporten en netwerken van experts. 
De Beleggingsbeheerder voert ook zijn eigen analyse 
uit van informatie zoals verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere relevante 
documenten van de bedrijven. 

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met bedrijven is 
te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosur
es. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat minstens 
90% van de bedrijven in de portefeuille van het Fonds 
wordt geëvalueerd aan de hand van de 
duurzaamheidscriteria. Als gevolg van de toepassing 
van de duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van het 
Fonds uitgesloten als mogelijke belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het potentiële 
beleggingsuniversum uit het kernuniversum van 
emittenten die de Beleggingsbeheerder voor het 
Fonds kan selecteren vóór toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de andere 
beperkingen van de Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit effecten 
met vaste of vlottende rente die zijn uitgegeven door 
bedrijven uit de hele wereld. Het universum omvat 
echter (louter in het kader van deze toetsing) geen 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
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Het Fonds heeft milieu- en/of sociale kenmerken (in 
de zin van Artikel 8 van de SFDR). Een Fonds met 
deze kenmerken kan als gevolg daarvan een 
beperkte blootstelling hebben aan bepaalde 
bedrijven, industrietakken of sectoren en het Fonds 
zal bepaalde beleggingskansen niet aangrijpen, of 
zal bepaalde participaties verkopen, als die niet 
stroken met de duurzaamheidscriteria geselecteerd 
door de Beleggingsbeheerder. Aangezien Beleggers 
van mening kunnen verschillen over wat een 
duurzame belegging is, bestaat de mogelijkheid dat 
het Fonds belegt in bedrijven die niet beantwoorden 
aan de overtuigingen en waarden van een bepaalde 
Belegger. Raadpleeg Bijlage II voor meer informatie 
over de duurzaamheidsrisico's. 

effecten met vaste of vlottende rente uitgegeven 
door (semi-)overheidsinstellingen. 

Duurzaamheidsrisicofactor 

Het Fonds heeft milieu- en/of sociale kenmerken (in 
de zin van Artikel 8 van de SFDR). Een Fonds met 
deze kenmerken kan als gevolg daarvan een 
beperkte blootstelling hebben aan bepaalde 
bedrijven, industrietakken of sectoren en het Fonds 
zal bepaalde beleggingskansen niet aangrijpen, of 
zal bepaalde participaties verkopen, als die niet 
stroken met de duurzaamheidscriteria geselecteerd 
door de Beleggingsbeheerder. Aangezien Beleggers 
van mening kunnen verschillen over wat een 
duurzame belegging is, bestaat de mogelijkheid dat 
het Fonds belegt in bedrijven die niet beantwoorden 
aan de overtuigingen en waarden van een bepaalde 
Belegger. Raadpleeg Bijlage II voor meer informatie 
over de duurzaamheidsrisico's. 
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Bijlage 2 

ISIN-code van de Aandelenklasse waarop deze wijzigingen betrekking hebben: 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

A Accumulation USD LU1406014032 

A Distribution USD LU1406014206 

A1 Accumulation USD LU1751208239 

A1 Distribution USD LU1751208312 

C Accumulation USD LU1406014115 

C Distribution USD LU1406014388 

A Accumulation CHF Hedged LU1732477614 

C Accumulation CHF Hedged LU1732477705 

A Accumulation EUR Hedged  LU1420362151 

A Distribution EUR Hedged LU1420362409 

B Accumulation EUR Hedged LU1476609448 

B Distribution EUR Hedged LU1476609950 

C Accumulation EUR Hedged LU1420362235 

C Distribution EUR Hedged LU1420362581 

I Accumulation EUR Hedged LU1420362318 

IZ Accumulation EUR Hedged LU1614424700 

IZ Distribution EUR Hedged LU2049716504 

I Accumulation GBP Hedged LU1406015278 

IZ Accumulation GBP Hedged LU2133140413 

A Accumulation NOK Hedged LU1644496967 

A1 Accumulation PLN Hedged LU1814678600 

A Accumulation SEK Hedged  LU1644498583 

 


