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Emerging Europe (het “Compartiment”), Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht 
Schroder International Selection Fund - Reorganisatie van het Fonds voor Russische Activa  

Geachte aandeelhouder, 

Wij schrijven u in het kader van de ongekende geopolitieke situatie die is ontstaan door de inval van Rusland 
in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende gevolgen van sancties en het optreden van regeringen en 
tegenpartijen op de markt voor bepaalde Russische emittenten en activa.  

Deze sancties, in combinatie met de gedeeltelijke sluiting van de Russische effectenbeurs en het daaruit 
voortvloeiende onvermogen van de marktdeelnemers om op betrouwbare wijze Russische aandelen te 
verhandelen en te vereffenen, hebben verhinderd dat het Fonds deze activa (de “Russische Activa”) kon 
waarderen en verkopen.  

Bijgevolg, en zoals bekendgemaakt op 28 februari 2022, werden de berekening van de intrinsieke waarde 
("IW") per aandeel en de verhandeling van aandelen in het Fonds opgeschort met ingang van 25 februari 
2022 om 13.00 uur. 

Na de schorsing heeft de raad van bestuur van de vennootschap (de “Raad”) samen met Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. (“SIM EU”), de beheermaatschappij van de vennootschap, onderzocht welke 
verdere maatregelen er konden worden genomen om de resterende waarde in het Fonds te behouden, met 
inbegrip van de potentiële toekomstige waarde van de Russische Activa, alsook de mogelijkheden om het 
fonds opnieuw open te stellen voor inschrijvingen en aflossingen in het belang van de aandeelhouders en 
met behoud van een eerlijke behandeling van alle aandeelhouders.  

Splitsing van het fonds om nieuwe aandelenklassen te creëren voor Russische Activa 

In deze context en in overeenstemming met Artikel 5 van de statuten van de vennootschap heeft de Raad 
beslist de activa van het Fonds te reorganiseren door het Fonds op te splitsen met als doel nieuwe 
aandelenklassen te creëren waaraan de Russische Activa zullen worden toegekend (de “Nieuwe Klassen” 
elke een “Nieuwe Klasse”) vanaf 18 juli 2022 (de “Splitsingsdatum”). 

Het voordeel van deze reorganisatie is dat het Fonds verder zal worden beheerd in overeenstemming met 
zijn beleggingsdoelstelling en -beleid, waardoor aandeelhouders kunnen profiteren van de aanhoudende 
prestaties van de niet-Russische activa van het Fonds, terwijl zij (via de Nieuwe Klassen) een belang in de 
Russische activa behouden, mocht de waarde daarvan in de toekomst terugkeren. 

Twee Nieuwe Klassen (één voor de beleggers die reeds belegd zijn in een bestaande klasse die voorbehouden 
is aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174 van de wet van 17 december 2010 en één voor alle 
andere beleggers die reeds belegd zijn in andere bestaande klassen) zullen worden gecreëerd, waaraan de 
portefeuille van Russische Activa zal worden toegekend. Deze klassen zullen luiden in euro en zullen gesloten 
zijn voor inschrijvingen en aflossingen. Nadere details over de belangrijkste eigenschappen van de Nieuwe 
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Klassen en hoe aandelen in dergelijke Nieuwe Klassen zullen worden toegekend aan beleggers zijn vervat in 
de Bijlage bij deze brief. 

Dergelijke Nieuwe Klassen zullen geen jaarlijkse distributiekosten of beheerkosten worden aangerekend of 
kosten in rekening worden gebracht door de bewaarder, de bewaarnemer en de fondsbeheerder van de 
Vennootschap. Aan de Nieuwe Klassen kunnen specifieke kosten worden aangerekend, zoals kosten voor 
juridische diensten en de Luxemburgse taxe d’abonnement en andere kosten met betrekking tot het Fonds als 
geheel wanneer deze ten goede komen aan alle beleggers in het Fonds – bijvoorbeeld kosten voor 
auditservices, in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap (de 
“Prospectus”). Op het moment dat de Nieuwe Klassen worden geïntroduceerd, zullen wij een bedrag van € 
75.000 van het Fonds (ongeveer 0,4% van de totale contanten van het Fonds en 0,03% van de totale IW van 
het Fonds) in contanten overdragen aan de Nieuwe Klassen om deze kosten te dekken. De bestaande 
aandelenklassen zullen de kosten blijven maken zoals uiteengezet in het Prospectus. Als het bedrag van € 
75.000 onvoldoende is om dergelijke kosten in verband met de Nieuwe Klassen in de toekomst te dekken, zal 
de SIM EU een dergelijk tekort voor haar rekening nemen indien de Russische Activa niet voldoende waarde 
terugkrijgen. 

De oprichting van deze Nieuwe Klassen biedt de operationele oplossing die nodig is om (vanuit 
boekhoudkundig oogpunt voor de berekening van de IW) de Russische activa af te schermen van de andere 
beleggingen van het Fonds. Hoewel er geen wettelijke scheiding is van de activa en de passiva tussen de 
aandelenklassen, is er wel een gescheiden boekhouding tussen de aandelenklassen, zodat de passiva die 
zullen ontstaan in verband met de werking van de Nieuwe Klassen, alleen aan deze klassen zullen worden 
toegekend. De gescheiden boekhouding die hier wordt toegepast, zal dezelfde zijn als de methodologie die 
wordt gebruikt tussen aandelenklassen in andere subfondsen van de Vennootschap.  

Op de Splitsingsdatum zullen alle aandeelhouders van het Fonds recht hebben op aandelen in de relevante 
Nieuwe Klassen ontvangen, pro rata berekend op basis van hun blootstelling aan de Russische Activa, via de 
bestaande aandelenklassen, op 25 februari 2022. De methode voor de toekenning van aandelen in de 
relevante Nieuwe Klassen wordt beschreven in de bijlage bij deze brief.  

Na de toekenning van de Russische Activa aan de Nieuwe Klassen zal het Fonds via zijn bestaande 
aandelenklassen geen blootstelling meer hebben aan Russische aandelen en zal het Fonds tot nader order 
geen verdere beleggingen in Russische aandelen doen. Dit is in overeenstemming met de doelbenchmark 
van het Fonds waaruit alle Russische effecten werden verwijderd. 

Hoe nu verder met het Fonds 

De beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds, het prijsstellingsproces en het 
verhandelingsproces met betrekking tot de bestaande aandelenklassen zullen in dit stadium niet worden 
gewijzigd.  

De Russische Activa in de Nieuwe Klassen zullen verder worden gewaardeerd in overeenstemming met de 
waarderingsprincipes die in het Prospectus en het waarderingsbeleid van Schroders uiteengezet zijn, net 
zoals alle activa in het Fonds en de Vennootschap. Op de datum van deze brief worden de Russische Activa 
op nul gewaardeerd. SIM EU en de Raad zijn verantwoordelijk voor het blijven controleren van de 
geschiktheid van de waardering op basis van de bestaande marktindicatoren.  

Indien de Russische markt normaler wordt, zullen wij de Russische Activa realiseren wanneer en hoe wij 
besluiten in het belang van de aandeelhouders en voor zover mogelijk tegen de best beschikbare 
realiseerbare prijs, zodat het Fonds in de loop van de tijd waarde zal teruggeven aan de aandeelhouders in 
de Nieuwe Klassen bij de verkoop van Russische Activa. Geen enkele individuele belegger zal invloed kunnen 
uitoefenen op het tijdstip waarop de waarde van de Russische Activa zal worden teruggegeven. Elke waarde 
van de Russische Activa kan in tranches worden teruggegeven als en wanneer er liquiditeit beschikbaar is. 
De verkoop van Russische Activa gebeurt op het niveau van het Fonds, maar los van de niet-Russische Activa 
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die kunnen worden toegekend aan de bestaande aandelenklassen, op een manier die een eerlijke en gelijke 
behandeling waarborgt van alle aandeelhouders die aandelen in de Nieuwe Klassen zijn toegekend.  

Belasting 

Wij verwachten niet dat het creëren van de Nieuwe Klassen en bijbehorende wijzigingen die in deze brief 
worden beschreven op zichzelf vanuit fiscaal oogpunt belangrijke gevolgen zullen hebben voor de meeste 
soorten beleggers, maar de eigen omstandigheden van beleggers kunnen variëren. Wij verstrekken geen 
belastingadvies. Beleggers moeten dus altijd hun eigen belastingadvies inwinnen. 

Opheffing van opschorting 

Als gevolg van deze reorganisatie van het Fonds zal de opschorting van de berekening van de IW en de handel 
in aandelen van het Fonds worden opgeheven met ingang van 18 juli 2022. Om twijfel te voorkomen zal de 
opschorting enkel worden opgeheven met betrekking tot de bestaande aandelenklassen van het Fonds (en 
niet de Nieuwe Klassen die in de bijlage bij deze brief worden opgesomd). 

Alle handelsinstructies die zijn ontvangen na 25 februari 2022 om 13.00 uur (de laatste handelsdag vóór de 
IW en de opschorting van de handel) en die niet zijn ingetrokken tegen 12.59 uur op 18 juli 2022 zullen worden 
behandeld vanaf 18 juli 2022. Voor alle ingediende aflossingsverzoeken die op dat moment niet zijn 
ingetrokken, zullen alleen de aandelen worden behandeld die kunnen worden toegerekend aan het deel van 
de niet-Russische Activa van een participatie in het Fonds. Zoals gebruikelijk kunnen dergelijke 
aflossingsverzoeken worden ingediend voor een bepaald aantal gehouden aandelen of voor een bepaalde 
waarde van de participaties van een belegger in het Fonds, in overeenstemming met het Prospectus. 

Information met betrekking tot het Fonds, waaronder een informatieve IW van de Nieuwe Klassen, zal 
beschikbaar worden gesteld op onze website: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-
centre/fund-notifications/schroder-isf/ Alle belangrijke informatie over de Nieuwe Klassen en de verkoop van 
de Russische Activa zal ook aan de houders van aandelen in de Nieuwe Klassen worden meegedeeld. 

De jaar- en halfjaarverslagen, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de SICAV zijn 
beschikbaar in het Frans en het Vlaams en kunnen kosteloos worden aangevraagd bij www.schroders.be 

 De volgende faciliteiten van de Centrale Betaalkantoor zijn beschikbaar onder www.eifs.lu/schroders: 

 - Informatie over de wijze waarop orders (inschrijving, terugkoop en aflossing) kan worden geplaatst en 
hoe de terugkoop- en aflossingsopbrengsten worden betaald; 

- Procedures en regelingen in verband met klachten van beleggers, beheer en dossiervorming; 

- Informatie met betrekking tot de functies uitgevoerd door de faciliteiten in een duurzaam medium; 

- Het meest recente prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen en het document met essentiële 
beleggingsinformatie. 

Neem voor meer informatie contact op met uw gebruikelijke Schroders-vertegenwoordiger. 

U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke kantoor van Schroders, uw Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., op het telefoonnummer (+352) 341 342 202.  

Met vriendelijke groet, 

De Raad van Bestuur  

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/
https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/
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Bijlage 

Nadere details over de Nieuwe Klassen 

1. Belangrijke eigenschappen van de Nieuwe Klassen 

Aanduiding X9 Y9 
In aanmerking komende 
houders 

Institutioneel Niet-institutioneel  

Uitkeringsfrequentie Kapitalisatie Kapitalisatie 
Valuta EUR EUR 
Afdekkingsstatus Niet-afgedekt Niet-afgedekt 
ISIN LU2473380983  LU2473381015  
SEDOL BMH3YV4  BMH3YW5  
CUSIP BSDB7EV32  BSDB7EVF5  

Gezien de huidige onzekerheid over het tijdstip waarop het Fonds de Russische activa kan verkopen en 
waarde kan teruggeven aan de aandeelhouders in de Nieuwe Klassen, zullen de Nieuwe Klassen om 
administratieve redenen alleen in euro luidende, ongedekte aandelenklassen zijn. Indien het Fonds in staat 
is enige waarde uit te keren in de Russische Activa, dan zullen de beleggers enige uitkering ontvangen in 
dezelfde valuta als waarin zij momenteel hun belang in het Fonds houden.  

De stemrechten voor de Nieuwe Klassen zullen dezelfde zijn als die voor de bestaande aandelenklassen van 
het Fonds. Elke Aandeelhouder heeft recht op één stem voor elk gehouden volledig Aandeel. 

Hoeveel aandelen in elk van de Nieuwe Klassen zullen worden uitgegeven en hoe worden deze 
toegekend aan de houders van de bestaande aandelenklassen? 

De totale IW van het Fonds op 25 februari 2022 was 554.433.333 EUR. 

Er zullen 1.000.000 aandelen in de twee Nieuwe Klassen worden uitgegeven, die aan de aandeelhouders 
zullen worden toegekend op basis van hun pro rata rechten op de Russische Activa. 

Elke aandeelhouder krijgt een aantal aandelen in de Nieuwe Klassen toegewezen dat overeenstemt met 
zijn/haar procentuele participatie in de hierboven vermelde totale IW van het Fonds op 25 februari 2022. 

Met het oog op het voorgaande zijn de aandelen in handen van de beleggers gewaardeerd op basis van de 
IW per aandeel op 25 februari. Bijgevolg zullen nieuwe aandelen van de Nieuwe Klassen worden uitgegeven 
aan de houders van de bestaande aandelenklassen, zoals hieronder uiteengezet. 

Aand 
elenklass

e 

ISIN 
aandelenklas

se 

TA-
code 

Aantal 
bestaand

e 
aandelen 

IW 25 
februa
ri (EUR) 

Totaal 
Intrinsiek
e waarde 

in EUR 

% 
participati

e in het 
Fonds 

Aantal 
nieuwe 
aandele

n 

Verhoudin
g 

A LU0106820458 IEMEA 790.827 19,58 15.485.642 2,79% 27.931 3,53% 

B LU0106824104 IEMEB 21.336 17,43 371.899 0,07% 671 3,14% 

C* LU0106824443 IEMEC 110.954 21,53 2.388.724 0,43% 4.308 3,88% 

A LU0106817157 IEMED 6.821.031 27,57 188.086.632 33,92% 339.241 4,97% 

B LU0106819104 IEMEE 716.268 24,17 17.313.672 3,12% 31.228 4,36% 
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Aand 
elenklass

e 
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aandelenklas
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IW 25 
februa
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in EUR 

% 
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e in het 
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nieuwe 
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n 

Verhoudin
g 

C* LU0106820292 IEMEF 9.442.568 31,76 299.941.101 54,10% 540.987 5,73% 

A1 LU0133716950 IEMEG 499.882 25,50 12.747.492 2,30% 22.992 4,60% 

I* LU0134345577 IEMEI 43.491 39,78 1.729.870 0,31% 3.120 7,17% 

IZ* LU2166138649 IEMEZ 15 93,74 1.406 0,00% 3 16,91% 

A LU0242609179 CEMEA 67.366 19,55 1.316.815 0,24% 2.375 3,53% 

A LU0994294378 GEMED 15.753 27,80 437.866 0,08% 790 5,01% 

A1 LU0251572144 BEMEG 575.290 25,40 14.612.213 2,64% 26.355 4,58% 
    

554.433.333 100,00% 1.000.000  

* Opmerking: deze aandelencategorieën maken geen deel uit van een openbaar bod in België. 

Ter illustratie: een aandeelhouder die 10.000 aandelen van klasse LU0106820458 bezit, krijgt door toepassing 
van de in de bovenstaande tabel vermelde verhouding aandelenklasse van 3,53%, 353 aandelen van de 
Nieuwe Klasse. De verhouding wordt berekend door het totale aantal nieuwe aandelen in de Nieuwe Klassen 
dat wordt toegewezen aan houders van een bestaande aandelenklasse te delen door het totale aantal 
aandelen in die bestaande aandelenklasse. 

Aandeelhouders zullen enkel aandelen in de relevante Nieuwe Klasse ontvangen als hun recht pro rata op de 
Nieuwe Klasse groter is dan 0,01 van een aandeel in die Nieuwe Klasse. Bijgevolg zullen aandeelhouders met 
een recht dat kleiner is dan dat, geen percentage van een aandeel in een Nieuwe Klasse ontvangen. 

De bovenstaande cijfers onder de kolommen genaamd “% participatie in het Fonds”, “Aantal nieuwe 
aandelen” en “Verhouding” zijn afgerond op twee decimalen. De berekening van de gegevens in de 
bovenstaande tabel en de toekenning van de Nieuwe Klassen gebeurt op afgeronde cijfers. 


