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Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund (de “Vennootschap”) – Healthcare Innovation (het “Fonds”) 

Wij informeren u dat de classificatie van het Fonds op grond van de Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (verordening informatieverstrekking duurzame financiering, "SFDR") zal wijzigen van een fonds 
onder artikel 9 naar artikel 8 op 1 januari 2023 (de "Ingangsdatum"). 

Achtergrond en redenering 

Het Fonds hanteert een thematische beleggingsbenadering en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in 
duurzame beleggingen. Dit zijn beleggingen in bedrijven die bijdragen aan de vooruitgang van een of meer 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN door groei in de gezondheidszorg en medische 
behandelingen te bevorderen en de gezondheidszorgnormen te verbeteren aan de hand van benadering 
op basis van innovatie. Als gevolg van de nadere toelichting op de regelgeving dat een fonds met een 
duurzame beleggingsdoelstelling alleen duurzame beleggingen mag doen (met uitzondering van neutrale 
activa zoals contanten), houdt het Fonds er rekening mee dat het niet langer voldoet aan de vereisten van 
een artikel 9-fonds op grond van de SFDR, aangezien het enkele niet-duurzame beleggingen aanhoudt 
binnen de resterende 25% van zijn activa, met name participaties in sectoren die grenzen aan de 
gezondheidszorg of gezondheidszorggerelateerde diensten.  

Gezien de wens van de beleggingsbeheerder van het Fonds om de huidige beleggingsbenadering te 
handhaven, die naar zijn mening in het beste belang van de beleggers is, hebben wij besloten dat het Fonds 
in aanmerking dient te komen als een artikel 8-fonds in plaats van een artikel 9-fonds op grond van de 
SFDR. Deze wijziging zal leiden tot beperkte wijzigingen in de beleggingsdoelstelling en de 
beleidsformulering van het Fonds, en de duurzaamheidsrisico-overweging, die te raadplegen zijn in Bijlage 
1 van deze brief. Er is geen wijziging in de eerdergenoemde beleggingsbenadering of het 
beleggingsproces. 

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 dat u na deze wijziging ervoor kiest om te blijven beleggen in het Fonds, maar u kunt uw 
participatie in het Fonds aflossen of omzetten naar een ander subfonds van de Vennootschap tot en met het 
afsluitingstijdstip voor de handel op vrijdag 30 december 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, 
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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 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen en aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven in de gezondheidszorg en medische sector wereldwijd die beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria 
van de Beleggingsbeheerder.  

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van bedrijven uit de hele wereld die actief zijn op het vlak van gezondheidszorg, medische 
diensten en verwante producten. 

Het Fonds belegt ten minste 75% van zijn vermogen in duurzame beleggingen, dit zijn beleggingen in bedrijven 
die bijdragen aan de vooruitgang in een of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN door groei in 
gezondheidszorg en medische behandelingen te bevorderen en de gezondheidszorgstandaarden te verbeteren 
via een innovatieve benadering (raadpleeg het deel Kenmerken van het Fonds voor nadere gegevens). 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, sectoren of groepen van emittenten boven de limieten 
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 geen wezenlijke 
maatschappelijke of milieuschade veroorzaken en die werken met goede governancepraktijken, zoals bepaald 
aan de hand van de evaluatiecriteria van de Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel Kenmerken van het Fonds 
voor nadere gegevens). 

Het Fonds kan beleggen in bedrijven die hun duurzaamheidspraktijken naar mening van de 
Beleggingsbeheerder binnen een redelijk tijdsbestek zullen verbeteren, doorgaans tot twee jaar in de toekomst. 

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 www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 

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 gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

 

Bijzondere risico-overwegingen 

Het Fonds heeft ecologische en/of maatschappelijke 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 de overtuigingen en waarden 
van een bepaalde Belegger niet weerspiegelen. Raadpleeg Bijlage II voor meer informatie over 
duurzaamheidsrisico's. 
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Bijlage 2 

ISIN-code van de Aandelenklasse waarop deze wijziging betrekking heeft: 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

A Accumulation USD LU1983299246 

B Accumulation USD LU2075271903 

C Accumulation USD LU2016066834 

I Accumulation USD LU2016067212 

IZ Accumulation USD LU2016067568 

U Accumulation USD LU2419418848 

A Accumulation EUR LU2390151236 

A Distribution EUR LU2390151319 

A Accumulation EUR Hedged LU2191243257 

B Accumulation EUR LU2027363196 

B Accumulation EUR Hedged LU2075272034 

C Accumulation EUR Hedged LU2191243331 

A1 Accumulation PLN Hedged LU2210347329 

A Accumulation CNH Hedged LU2275663883 

A Accumulation SGD LU2345993567 

 


