
  

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Groothertogdom Luxemburg 

 
Tel.: +352 341 342 202 
Fax: +352 341 342 342 

  

www.schroders.com 
R.C.S. Luxemburg – B. 8202 
Voor uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen 

17 januari 2023 

Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund (de "Vennootschap") – BRIC (Brazil, Russia, India, China) (het 
"Fonds") 

Wij willen u op de hoogte brengen dat de constituenten en naam van de doelbenchmark van het Fonds zijn 
veranderd en dat op 18 april 2023 (de "Ingangsdatum") de naam, de beleggingsdoelstelling en het 
beleggingsbeleid van het Fonds worden gewijzigd. 

Achtergrond en redenering 

Na de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende sancties is Rusland verwijderd uit de 
doelbenchmark van het Fonds, MSCI BRIC (Net TR) 10/40 index. Met ingang van 14 juli 2022 was de naam 
van de doelbenchmark gewijzigd in MSCI BIC (Net TR) 10/40 index. Deze wijziging is weergegeven in de 
prospectus van het Fonds. Er heeft een aanvullende evaluatie van het Fonds plaatsgevonden en er is 
besloten om Rusland uit de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid te verwijderen en de naam 
dienovereenkomstig te wijzigen. 

Binnen de context van de ongekende geopolitieke situatie die is ontstaan door de inval van Rusland in 
Oekraïne en de daaruit voortvloeiende impact van sancties en het optreden van regeringen en 
tegenpartijen op de markt voor bepaalde Russische emittenten en activa, worden de resterende 
participaties van het Fonds in Russische activa (de "Russische Activa") momenteel op nul gewaardeerd. Op 3 
maart 2022, toen de waarde werd teruggebracht tot nul, vertegenwoordigden deze Russische Activa 
ongeveer 0,35% van de portefeuille van het Fonds. In het geval dat de waarde van deze activa terugkeert, 
keren deze terug naar de intrinsieke waarde van het Fonds en worden deze door de Beleggingsbeheerder 
verkocht, rekening houdend met het belang van de aandeelhouders in overeenstemming met de 
gewijzigde beleggingsstrategie van het Fonds zoals deze geldt vanaf de Ingangsdatum. 

Wijziging in beleggingsdoelstelling en -beleid 

Vanaf de Ingangsdatum worden de Beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds gewijzigd 
zoals in Bijlage 1 staat vermeld. 

Naamsverandering 

Vanaf de Ingangsdatum wordt de naam van het Fonds gewijzigd van: 

Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) 

In: 

Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China) 
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De wijziging van het risico-rendementsprofiel van het Fonds als gevolg van deze wijzigingen is niet-
significant. 

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

Uw aandelen verzilveren of omzetten naar een ander fonds van Schroders 

Wij hopen alvast dat u ervoor zult kiezen uw belegging in het Fonds na deze wijzigingen te behouden, maar 
als u dat wenst, kunt u uw participatie in het Fonds aflossen of omzetten naar een ander subfonds van de 
Vennootschap voor de wijzigingen van kracht worden, tot en met het afsluitingstijdstip voor de handel op 17 
april 2023. Zorg ervoor dat uw terugkoop- 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. 

U vindt het document met geactualiseerde essentiële beleggersinformatie (UCITS KIID) of het essentiële-
beleggersdocument (PRIIP's KID) voor de desbetreffende aandelenklasse en het Prospectus van het Fonds 
op www.schroders.com/nl-nl/nl/professionele/. 

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 1 

Verwijderingen worden weergegeven als doorgestreepte tekst 

Voorgaande Beleggingsdoelstelling en -beleid Nieuwe Beleggingsdoelstelling en -beleid  

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie tot vijf jaar 
naar een vermogensgroei die hoger ligt dan die van de 
MSCI BIC (Net TR) 10/40 index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven in Brazilië, Rusland, 
India en China. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 
twee derde van zijn vermogen in diverse aandelen en 
verwante effecten van bedrijven in Brazilië, Rusland, 
India en China. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-aandelen en 
China H-aandelen en kan minder dan 20% van zijn 
vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen) beleggen in China A-aandelen 
via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect en aandelen 
genoteerd op de STAR Board en de ChiNext. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen 
direct of indirect beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden 
(behoudens de beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog 
op de verwezenlijking van zijn beleggingsdoelstellingen, 
het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van 
het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI BIC (Net TR) 10/40 
index, op basis van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder. Nadere informatie over het 
beleggingsproces dat wordt gebruikt om dit te 
verwezenlijken, is te vinden in het deel Kenmerken van 
het Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, 
sectoren of groepen van emittenten boven de limieten 
vermeld onder “Duurzaamheidsinformatie” op de 
webpagina van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie tot vijf jaar 
naar een vermogensgroei die hoger ligt dan die van de 
MSCI BIC (Net TR) 10/40 index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen en 
verwante effecten van bedrijven in Brazilië, Rusland, 
India en China. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 
twee derde van zijn vermogen in diverse aandelen en 
verwante effecten van bedrijven in Brazilië, Rusland, 
India en China. 

Het Fonds kan direct beleggen in China B-aandelen en 
China H-aandelen en kan minder dan 20% van zijn 
vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld 
via participatiebewijzen) beleggen in China A-aandelen 
via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect en aandelen 
genoteerd op de STAR Board en de ChiNext. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen 
direct of indirect beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, Beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden 
(behoudens de beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog 
op de verwezenlijking van zijn beleggingsdoelstellingen, 
het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van 
het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de MSCI BIC (Net TR) 10/40 
index, op basis van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder. Nadere informatie over het 
beleggingsproces dat wordt gebruikt om dit te 
verwezenlijken, is te vinden in het deel Kenmerken van 
het Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, 
sectoren of groepen van emittenten boven de limieten 
vermeld onder “Duurzaamheidsinformatie” op de 
webpagina van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 
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Bijlage 2 

ISIN-code van de Aandelenklasse waarop deze wijziging betrekking heeft: 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

A Accumulation USD LU0228659784 

A1 Accumulation USD LU0228659867 

B Accumulation USD LU0228659941 

C Accumulation USD LU0228660014 

C Distribution USD LU2004793605 

I Accumulation USD LU0228660105 

S Accumulation USD LU1046232473 

C Accumulation CHF LU0820944402 

A Accumulation EUR LU0232931963 

A Distribution EUR LU0858243842 

A1 Accumulation EUR LU0248178906 

B Accumulation EUR LU0232932698 

C Accumulation EUR LU0232933159 

A Distribution GBP LU0242619723 

A Accumulation HKD LU0828237510 

 


