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Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Inflation Plus („Fundusz”) 

Informujemy, że w dniu 1 marca 2023 r. („Data wejścia w życie”) polityka inwestycyjna Funduszu ulegnie 
zmianie poprzez wprowadzenie limitu 10% na inwestycje w inne fundusze inwestycyjne.  

Uwarunkowania i uzasadnienie 

Sekcja informacji o Funduszu w prospekcie Spółki przewiduje obecnie, że „Fundusz może zainwestować 
ponad 10% swoich aktywów w fundusze inwestycyjne”. Zespół inwestycyjny Funduszu uznał jednak, iż nie 
jest to wymagane do celów wdrożenia strategii, w związku z czym od Daty wejścia w życie informacja to 
zostanie usunięta. Zostanie zastosowany nowy maksymalny limit inwestycji: 10% aktywów Funduszu w inne 
fundusze inwestycyjne. 

Informacje o maksymalnej ekspozycji na fundusze inwestycyjne nie zostaną zawarte w polityce 
inwestycyjnej Funduszu, lecz w ograniczeniach inwestycyjnych wymienionych w Załączniku I do prospektu 
Spółki. 

Zakres zmiany profilu ryzyka/zysku Funduszy w wyniku tej zmiany nie jest znaczący. 

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (SRRI) oraz opłaty, 
pozostają bez zmian. 

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders 

Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji w Funduszu po zmianach, jednak każdy inwestor, 
który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub na zamianę posiadanych 
jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy Spółki przed wejściem w życie zmian, 
może to uczynić przed terminem składania zleceń, który upływa 28 lutego 2023 roku. Inwestorzy powinni 
upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do HSBC Continental Europe, Luksemburg („HSBC”) 
przed wskazanym terminem.  HSBC wykona zlecenie umorzenia lub zamiany bezpłatnie zgodnie 
z postanowieniami prospektu informacyjnego Spółki, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, 
banki korespondenci lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty transakcyjne. Lokalni agenci mogą też 
przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń, wcześniejszych od terminów wymienionych powyżej. 
Prosimy zatem skontaktować się z nimi, aby mieć pewność, że zlecenia dotrą do HSBC przed ww. ostatecznym 
terminem składania zleceń. 

Zaktualizowany dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów (UCITS KIID) lub dokument 
zawierający kluczowe informacje (PRIIPs KID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz 
prospekt Spółki można znaleźć na stronie www.schroders.lu. 
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W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders, prosimy 
o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą inwestora bądź Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202. 

Z poważaniem 

Zarząd
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Załącznik  

Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które ma wpływ powyższa zmiana: 

Klasa jednostek uczestnictwa Waluta klasy jednostek 
uczestnictwa 

Kod ISIN 

A Accumulation EUR LU0107768052 

A Distribution EUR LU0107768300 

A1 Accumulation EUR LU0133717412 

A1 Distribution EUR LU0211452114 

B Accumulation EUR LU0107768136 

B Distribution EUR LU0107768482 

C Accumulation EUR LU0107768219 

I Accumulation EUR LU0134345908 

IZ Accumulation EUR LU2016221827 

A1 Accumulation USD LU0251571252 

A1 Distribution USD LU0251571500 

A Accumulation USD Hedged LU2419418764 

C Accumulation USD Hedged LU2419418681 

 


