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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund („Дружеството“) – Global Multi-Asset Balanced („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че от 16 август 2022 г. („Датата на влизане в сила“) инвестиционната 
цел на Фонда ще се промени; целевият сравнителен показател ще се премахне и ще се въведе 
съпоставим сравнителен показател.  

Предпоставка и обосновка 

След извършен преглед решихме да променим инвестиционната цел, като премахнем целевия 
сравнителен показател и целта за волатилност на Фонда. Считаме, че тези промени съответстват на 
очакванията на инвеститорите и ще гарантират, че Фондът ще остане конкурентоспособен в 
рамките на своята група. 

В допълнение, обратната връзка от клиентите предполага, че Фондът обикновено е сравняван с 
Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category, като вследствие на това Фондът ще възприеме 
съответното като официална съпоставка. 

Промяна на инвестиционната цел 

От Датата на влизане в сила инвестиционната цел на Фонда ще се промени от: 

„Фондът цели да осигури растеж на капитала и доход над 3-месечен Euribor (или алтернативна 
референтна стойност) +3% годишно преди приспадане на таксите* за период от три до пет години 
чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари в целия свят. Фондът цели да осигури 
волатилност (мярка за годишните изменения във възвръщаемостта на фонда) от 4 – 7% на година. 
Фондът е предназначен да участва в растящите пазари, като същевременно се стреми да ограничи 
загубите до максимум 10% от стойността на Фонда в продължение на подвижния 12-месечен период. 
Ограничаването на загубите не може да бъде гарантирано“. 

На: 

„Фондът цели да осигури растеж на капитала и доход за период от три до пет години след 
приспадане на таксите чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари по целия 
свят.“ 

Съпоставим сравнителен показател 

Считано от Датата на влизане в сила, Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category ще стане 
съпоставката на Фонда. 

Степента на промяната спрямо профила за рискове и възнаградения на Фонда вследствие на тези 
промени не е значителна. 
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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 друг подфонд на 
Дружеството преди влизане в сила на промените, може да го направите по всяко време до спиране 
на сделките до 15 август 2022 г. включително. 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. 

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 
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Приложение 

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тези промени: 

Клас акции Валута на клас акции ISIN код 

A Accumulation EUR LU0776414087 

A Distribution EUR LU0776414756 

A1 Accumulation EUR LU0776414160 

A1 Distribution EUR LU0776414830 

A1 Distribution EUR LU2419419499 

B Accumulation EUR LU0776414244 

B Distribution EUR LU0776414913 

C Accumulation EUR LU0776414327 

C Distribution EUR LU1725192618 

I Accumulation EUR LU0776414590 

IZ Accumulation EUR LU2016217049 

A Accumulation CHF Hedged LU0776415050 

C Accumulation CHF Hedged LU0776415134 

I Accumulation CHF Hedged LU1056829721 

A1 Accumulation GBP Hedged LU0776415217 

A Accumulation NOK Hedged LU1252709214 

A Accumulation SEK Hedged LU0776415308 

C Accumulation USD Hedged  LU0776415563 

 


