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Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund – Verordening inzake informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR”) 

U ontvangt dit schrijven om u mee te delen dat de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van 
bepaalde fondsen (de “Fondsen”) in het prospectus van Schroder International Selection Fund (de 
Vennootschap) zullen worden gewijzigd met ingang van 1 september 2022 (de “Ingangsdatum”). De Bijlage 
bij deze brief somt de volledige lijst van de betrokken Fondsen op. 

Vanaf de Ingangsdatum zal ieder Fonds bindende ecologische en/of sociale kenmerken, in de zin van Artikel 
8 van de SFDR, in acht nemen.  

De details van de ecologische en/of sociale kenmerken van ieder Fonds en hoe dat Fonds zal trachten die te 
verwezenlijken, zullen worden bekendgemaakt in het beleggingsbeleid van het Fonds en in een nieuwe 
paragraaf “Duurzaamheidscriteria” in het deel Kenmerken van het Fonds van het prospectus. Nadere details 
van de doorgevoerde wijzigingen zijn te vinden op www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-
centre/fund-notifications/schroder-isf/. 

De wijziging van het risico-rendementsprofiel van het Fonds als gevolg van deze wijzigingen is niet-
significant. 

Er zijn geen andere wijzigingen in de beleggingsstijl, beleggingsfilosofie of beleggingsstrategie van de 
Fondsen, of in de werking van en/of wijze waarop de Fondsen na deze wijzigingen worden beheerd. 

Uw aandelen aflossen of omzetten naar een ander fonds van Schroders 

Wij hopen alvast dat u ervoor zult kiezen uw belegging in het Fonds/de Fondsen na deze wijzigingen te 
behouden, maar als u dat wenst, kunt u uw participatie in het Fonds/de Fondsen 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 30 augustus 2022 (24 augustus 2022 voor Schroder International 
Selection Fund – Alternative Securitised Income). 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 plaatselijke 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. 
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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 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 

Schroder International Selection Fund – Alternative Securitised Income 

Schroder International Selection Fund – Asian Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Global Bond 

Schroder International Selection Fund – Japanese Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Securitised Credit 

 

Nadere details van de in de bovenstaande Fondsen doorgevoerde wijzigingen vanaf de Ingangsdatum zijn 
te vinden op: https://www.schroders.com/nl/nl/particulieren/fondsen/kennisgeving-over-het-fonds  
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