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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund („Дружеството“) – Greater China („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че от 16 август 2022 г. („Датата на влизане в сила“) разрешената 
експозиция на фонда към китайски A-акции ще се увеличи от по-малко от 30% от активите му (на 
нетна база) до по-малко от 50% от активите му (на нетна база).  

Също така актуализирахме инвестиционната политика на Фонда, за да позволим инвестиции в 
китайски А-акции, листвани на борда за научни и технологични иновации („Борда STAR“) на 
Шанхайската фондова борса и ChiNext пазара на Шенженската фондова борса. 

Предпоставка и обосновка 

През последните години Китай заема по-голям дял в сравнителния показател на фонда, като е 
необходима по-разширена експозиция, за да се заемат по-големи позиции. 

STAR бордът и ChiNext са технологично базирани китайски фондови борси, които се добавят като 
част от китайския инвестиционен фокус на Фонда. 

Степента на промяната спрямо профила за рискове и възнаградения на Фонда вследствие на тези 
промени не е значителна. 

Всички други ключови характеристики на Фонда, включително синтетичният индикатор за риск и 
доходност (SRRI), както и такси, ще останат същите. 

Обратно изкупуване или прехвърляне на акциите Ви към друг фонд на Schroders 

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във Фонда след тези промени, но ако 
желаете обратно изкупуване на участието си във Фонда или прехвърляне към други подфондове на 
Дружеството преди влизане в сила на промените, може да го направите по всяко време до и 
включително на датата на спиране на сделките на 15 август 2022 г. Моля, погрижете се Вашата 
инструкция за обратно изкупуване или прехвърляне да бъде получена от HSBC Continental Europe, 
Luxembourg („HSBC“) преди този краен срок. HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно 
изкупуване или прехвърляне безплатно в съответствие с разпоредбите на проспекта на 
Дружеството, въпреки че в някои държави местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или 
подобни агенти може да начисляват такси за трансакциите. Местните агенти може също така да имат 
местно време на спиране на сделките, което да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, 
проверете при тях, за да се уверите, че Вашите инструкции ще стигат до HSBC преди времето за 
спиране на сделките, посочено по-горе. 

Можете да откриете актуализирания документ с ключовата информация за инвеститорите (KIID) на 
Фонда за съответния клас акции и проспекта на Фонда, които са налични на www.schroders.lu. 

http://www.schroders.lu/
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Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, 
моля, посетете www.schroders.com или се свържете с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен 
професионален съветник или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 
202. 

С уважение, 
 

Съвет на директорите



Стр. 3 от 3 
 

 

Приложение 

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тези промени: 

Клас акции Валута на класа акции ISIN код 

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 

 

 


