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Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund (de “Vennootschap”) – Japan DGF (het “Fonds”) 

We willen u op de hoogte brengen dat het Afsluitingstijdstip voor de handel en de Vereffeningsperiode voor 
het Fonds zullen veranderen op 22 augustus 2022 (de “Ingangsdatum”).  

Als gevolg hiervan zullen het Afsluitingstijdstip en de Vereffeningsperiode voor inschrijvingen en 
Aflossingsopbrengsten van het Fonds worden verduidelijkt zoals hieronder verder wordt toegelicht en 
worden aangepast aan de wijziging van het systeem van de overdrachtsagent. Het is belangrijk op te 
merken dat er geen wezenlijke verandering is in de ervaring van de belegger met betrekking tot het aantal 
dagen tussen het moment waarop een belegger een opdracht tot inschrijving of aflossing geeft, de 
vereffeningsperiode en de door een belegger ontvangen prijs. 

Wijziging Afsluitingstijdstip voor de handel 

Vanaf de Ingangsdatum zal het Afsluitingstijdstip voor de handel wijzigen van: 

13.00 uur Luxemburgse tijd op de voorgaande Handelsdag” 

In: 

"13.00 uur Luxemburgse tijd op de Handelsdag"  

Wijziging Vereffeningsperioden 

Vanaf de Ingangsdatum worden de Vereffeningsperioden gewijzigd van: 

“2 werkdagen na de betreffende Handelsdag voor inschrijvingsopbrengsten 
4 werkdagen na de betreffende Handelsdag voor aflossingsopbrengsten” 

In: 

“3 werkdagen na de betreffende Handelsdag voor inschrijvingsopbrengsten 
5 werkdagen na de betreffende Handelsdag voor aflossingsopbrengsten” 

Alle andere belangrijke kenmerken van het Fonds, waaronder de synthetische risico- en 
rendementsindicator (de SRRI) en kosten, blijven ongewijzigd. 

Raadpleeg de bijlage bij deze brief voor een lijst van aandelenklassen die getroffen zijn door de 
bovengenoemde wijziging.  

We raden de aandeelhouders aan het prospectus van de Vennootschap met visumstempel van januari 2022 
te lezen, dat beschikbaar is op www.schroders.lu, om de handelsvoorwaarden van het Fonds te begrijpen. 

http://www.schroders.lu/
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Een Niet-Handelsdag 

Naast de verduidelijkingen in verband met de prospectusinformatie willen we ook meedelen dat de raad 
van bestuur van de Vennootschap 19 augustus 2022 zal aanwijzen als een niet-handelsdag om de wijziging 
van het systeem van de overdrachtsagent te vergemakkelijken. Als gevolg daarvan zal het voor zowel 
nieuwe als bestaande beleggers niet mogelijk zijn om in te schrijven op, af te lossen van of om te wisselen 
naar het Fonds na het betreffende afsluitingstijdstip voor de handel op 18 augustus 2022 tot het 
betreffende afsluitingstijdstip voor de handel op de Ingangsdatum. Transacties die worden ontvangen voor 
het Fonds zullen worden uitgevoerd volgens de betreffende datum vermeld in de onderstaande tabel. 

Ontvangen transactie Handels-/Waarderingstijdstip 

Tot en met 13.00 uur op 18-08-2022 19 augustus 2022 

Na 13.00 uur op 18/08/22 maar tot en met 13.00 
uur op de Ingangsdatum 

Ingangsdatum 

Na 13.00 uur op de Ingangsdatum maar tot en met 
13.00 uur op 23-08-2022 

23 augustus 2022 

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 donderdag 18 augustus 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, 
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. 

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 

ISIN-code van de Aandelenklasse waarop deze wijzigingen betrekking hebben: 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

C Accumulation JPY LU0776415647 

I Accumulation JPY LU0776415720 

IZ Accumulation JPY LU2016219334 

X Accumulation JPY LU0818036765 

X Distribution JPY LU1188199779 

 


