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10 lutego 2023 r. 

Szanowni Inwestorzy! 
 
WAŻNA INFORMACJA: Zmiany w systemie agencji transferowej dotyczące funduszy Schroders z siedzibą w 
Luksemburgu i na Kajmanach  
 
Data wejścia w życie: poniedziałek, 13 Marzec 2023 r. 

Poinformowaliśmy Państwa o szczegółach kluczowych zmian, o jakich powinni Państwo wiedzieć w związku ze 
zmianą systemu agencji transferowej funduszy Schroders z siedzibą w Luksemburgu i na Kajmanach. 
 
To przeniesienie do nowego systemu agencji transferowej odbędzie się w dniu 13 Marzec 2023 r. („Data wejścia 
w życie”).  
 
Planowane zmiany zwiększą spójność i efektywność świadczonych usług, a jednocześnie poprawią poziom 
obsługi inwestorów dzięki nowemu portalowi internetowemu, który zostanie Państwu udostępniony 20 
Marzec 2023 r. Niniejsze pismo zawiera omówienie nowego portalu.  

Poniżej wymieniono najważniejsze zmiany, które będą Państwa dotyczyć w związku z tym przeniesieniem. 
Prosimy jednak pamiętać, że wejdą one w życie dopiero 13 Marzec 2023 r. 

 
W jaki sposób zmiana systemu agencji transferowej wpłynie na inwestorów? 
Data wejścia w życie oznacza następujące zmiany dla inwestorów: 

1. Dotychczasowe numery rachunków inwestorów ulegną zmianie – otrzymali Państwo nowe numery w 
formacie alfanumerycznym: ABCDE1234567.  Nowe numery rachunków zastąpią dotychczasowe numery i 
należy ich używać począwszy od Daty wejścia w życie.  

2. Ponadto agenci otrzymali nowe kody agenta, które zastąpią dotychczasowe kody.   Nowe kody agenta 
należy stosować od Daty wejścia w życie wraz z udostępnionym klientom nowym numerom rachunków 
inwestorów. 

3. Poniżej załączamy listę funduszy, na które ma wpływ ta zmiana. 
4. Udostępniona zostanie nowa platforma internetowa (Investor Insight) – szczegółowe informacje na temat 

rejestracji na tej platformie przedstawiliśmy w wysłanym do Państwa powiadomieniu. Jest to bezpieczny 
portal internetowy firmy HSBC, który zapewnia całodobowy dostęp do szczegółów Państwa inwestycji w 
funduszach Schroders.  
Investor Insight zapewnia Państwu dostęp do:  
- wycen w obrębie globalnych portfeli funduszy  

- wglądu w historię transakcji  

- informacji o funduszach, historii cen i historii dystrybucji  

- wyciągów, bonów dystrybucyjnych i not kontraktowych. Nastąpi kilka zmian w układzie/formacie 
raportów/wyników, które Państwu przesyłamy. W nowych wynikach/raportach będą jednak zachowane 
wszystkie istotne informacje, podobnie jak dotychczas 
– Na nowej platformie będzie można zarejestrować się już 20 Marzec. Aby uzyskać dostęp do strony 
logowania tego portalu, należy kliknąć łącze https://investorinsight.gbm.hsbc.com. Podstawowe 

https://investorinsight.gbm.hsbc.com/
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informacje o portalu / podręcznik użytkownika można uzyskać, klikając ikonę „Support” (Pomoc) u dołu 
strony. 

5. W trakcie wdrażania tej zmiany nie będzie okresu wstrzymania/zawieszenia transakcji. 
6. W przypadku przesyłania transakcji do HSBC za pomocą bezpośredniego połączenia SWIFT należy zmienić 

kod BIC (kod identyfikacji banku) / DN (nazwa wyróżniająca) w sposób opisany poniżej: 
 
Nowy BIC MIDLGB22GTA  
Nowy DN: cn=funds,ou=gta,o=midlgb22,o=swift 
 
W przypadku przesyłania transakcji do HSBC za pośrednictwem dostawcy STP (np. Calastone, 
EuroClear, Clearstream) należy skorzystać z tego samego kodu BIC/DN, którego używano 
dotychczas przy wysyłaniu zleceń transakcji. 

 
W obu powyższych przypadkach należy upewnić się, że podczas przesyłania transakcji do HSBC lub 
innego dostawcy STP podano nowy numer agenta i/lub numer rachunku inwestora (Państwa nowe 
dane przesłaliśmy wraz z tą wiadomością). 
 

7. Numer telefonu i faksu, którego używają Państwo do kontaktu z HSBC, pozostają takie same. Z 
dniem 13 Marzec 2023 r. zmieni się jednak kontaktowy adres e-mail HSBC, jak podano poniżej.  

               Nowy adres e-mail HSBC: simeutransferagency@lu.hsbc.com 
Numer telefonu:  +352 40 46 46 500 (bez zmian) 
Numer faksu:    +352 26 37 89 77 (bez zmian) 

Ze skutkiem od dnia 1 listopada 2022 r. HSBC przeniosło swoją siedzibę pod następujący adres: 

HSBC Continental Europe, Luxembourg 
18, Boulevard de Kockelscheuer 
L – 1821 Luxembourg 
Wielkie Księstwo Luksemburga 

Informujemy, że skrytka pocztowa pozostaje bez zmian (B.P. 413) 

8. Informujemy, że Państwa umowa z firmą Schroders pozostaje niezmieniona, ponieważ nie ma na nią 
wpływu żadna z powyższych zmian. Zmiany te nie wpłyną więc na sposób zarządzania Państwa 
funduszami Schroders ani na strukturę własności Państwa jednostek/udziałów w tych funduszach. 
Fundusze ani inwestorzy nie zostaną obciążeni kosztami, w tym kosztami powiadomień od organów 
regulacyjnych oraz powiadomień kierowanych do inwestorów. 

9. Jeśli obecnie otrzymują Państwo wyciągi w formie papierowej, po dacie wejścia w życie będą one nadal 
wysyłane pocztą co miesiąc.  
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać wyciągów w takiej formie, prosimy o kontakt z firmą HSBC, korzystając 
z danych kontaktowych podanych w niniejszym piśmie. Zachęcamy również do zarejestrowania się w 
nowym portalu internetowym HSBC Investor Insight – tam również można uzyskać wgląd do swoich 
wyciągów.  
 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych zmian prosimy zapoznać się z najczęstszymi 
pytaniami na stronie www.schroders.com/pl-pl/pl/inwestorzy-profesjonalni/fundusze-i-strategie/zmiany-w-
funduszach/transfer-agency-system-change/ lub skontaktować się z HSBC pod numerem +352 40 46 46 500 
lub simeutransferagency@lu.hsbc.com. 
 

Z poważaniem 

 

Zarząd 
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Załącznik: 

 

Schroder Alternative Solutions (SAS)  
 
Schroder International Selection Fund (SISF)  
 
Schroder Selection Fund (SSF)  
 
Schroder Special Situations Fund (SSSF)  
 
Schroder Matching Plus (SMP)  
 
Schroder Investment Fund (SIF)  
 
Schroder GAIA  
 
Schroders Capital Semi-Liquid  
 
Schroders Capital All-ILS Fund Ltd  
 


