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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – Регламент относно оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) 

Пишем Ви, за да Ви информираме, че инвестиционните цели и политики на някои фондове 
(„Фондовете“) в проспекта на Schroder International Selection Fund („Дружеството“) ще се променят, 
считано от 1 септември 2022 г. („Датата на влизане в сила“). Приложението към настоящото писмо 
показва пълен списък на засегнатите фондове. 

От Датата на влизане в сила всеки Фонд ще включи обвързващи екологични и/или социални 
характеристики по смисъла на член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR).  

Подробности за екологичните и/или социалните характеристики на всеки Фонд, както и за начина, 
по който той се стреми да ги постигне, ще бъдат оповестени в инвестиционната политика на фонда и 
в нов раздел, наречен „Критерии за устойчивост“, в раздела „Характеристики на фонда“ на проспекта. 
Пълните подробности за направените промени могат да бъдат прегледани на 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/. 

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

Няма други промени в инвестиционния стил на фондовете, инвестиционната философия, 
инвестиционната стратегия и работата и/или начина, по който се управляват фондовете след тези 
промени. 

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

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във Фондовете след тези промени, но ако 
желаете обратно изкупуване на участието си във Фондовете 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 30 август 2022 г. (24 август 2022 г. за Schroder 
International Selection Fund – Alternative Securitised Income). 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. 
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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. 

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, 
моля, свържете се 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 
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Приложение 

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 

 

Пълните подробности за направените промени към всеки от горепосочените фондове от Датата на 
влизане в сила могат да бъдат прегледани на:  https://www.schroders.com/bg/bg/professional-
investor/funds/fund-notification  
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