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Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Greater China („Fundusz”) 

Pragniemy poinformować, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. („Data wejścia w życie”) dozwolona ekspozycja 
Funduszu na akcje chińskie typu A wzrośnie z mniej niż 30% jego aktywów (w ujęciu netto) do mniej niż 50% 
jego aktywów (w ujęciu netto).  

Zaktualizowaliśmy również politykę inwestycyjną Funduszu, aby umożliwić inwestowanie w akcje chińskie 
typu A notowane na Science and Technology Innovation Board („STAR Board”) giełdy papierów 
wartościowych w Szanghaju i rynku ChiNext na giełdzie papierów wartościowych w Shenzhen. 

Uwarunkowania i uzasadnienie 

W ostatnich latach Chiny zwiększyły udział we wskaźniku referencyjnym Funduszu, przez co konieczne jest 
zwiększenie ekspozycji w celu zajęcia większych pozycji. 

STAR Board i ChiNext to chińskie technologiczne giełdy papierów wartościowych, które dodano w ramach 
koncentracji na chińskim obszarze inwestycyjnym Funduszu. 

Zakres zmian profilu ryzyka/zysku Funduszu w wyniku tych zmian nie jest znaczący. 

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (SRRI) oraz opłaty, 
pozostają bez zmian. 

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders 

Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji w Fundusz po zmianach, jednak każdy inwestor, 
który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub na zamianę 
posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy Spółki przed wejściem 
w życie zmian, może to uczynić w dowolnym momencie przed upływem terminu składania zleceń 
przypadającym na 15 sierpnia 2022 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. Zaleca się więc sprawdzenie powyższego w celu upewnienia się, że zlecenia 
dotrą do HSBC przed ostatecznym wskazanym wyżej terminem składania zleceń. 

Zaktualizowany dokument z kluczowymi informacjami dla inwestorów (KIID), odpowiednio do danej klasy 
jednostek uczestnictwa, oraz prospekt informacyjny Funduszu można znaleźć na stronie www.schroders.lu. 

 

http://www.schroders.lu/


Strona 2 z 3 
 

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 
 

Zarząd
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Załącznik 

Kody ISIN typów jednostek uczestnictwa, na które mają wpływ powyższe zmiany: 

Klasa jednostek uczestnictwa Waluta klasy jednostek 
uczestnictwa 

Kod ISIN 

A Accumulation USD LU0140636845 

A1 Accumulation USD LU0161616080 

B Accumulation USD LU0140636928 

C Accumulation USD LU0140637140 

I Accumulation USD LU0190586114 

IZ Accumulation USD LU1953148969 

X Accumulation USD LU2289884996 

A Accumulation EUR LU0365775922 

A Distribution EUR LU2390151665 

C Accumulation EUR LU1725194317 

I Accumulation EUR LU0890606212 

A Distribution GBP LU0199880310 

C Distribution GBP LU0492969166 

C Accumulation SGD LU2289885027 

F Accumulation SGD LU1317429246 

 

 


