
  

Schroder GAIA 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Велико херцогство Люксембург 

 
Тел.: +352 341 342 202 

Факс: +352 341 342 342 
  

18 Ноември 2022 г. 

Уважаеми акционери, 

Schroder GAIA Oaktree Credit („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви информираме за промяна в честотата на търгуване на Фонда и промяна във 
времето за спиране на сделките за обратни изкупувания. Фондът преминава към ежедневни обратни 
изкупувания и ще продължи да предлага ежедневни абонаменти. Времето за спиране на сделките за 
обратни изкупувания ще се промени на два работни дни, предхождащи деня на търгуване, но ще 
остане същото за абонаментите. 

Предпоставка и обосновка 

Фондът стартира през май 2021 г. с ежедневни абонаменти и ежеседмични обратни изкупувания. 
След като управляваха фонда в продължение на почти една година, Oaktree Capital Management, 
външните инвестиционни мениджъри, се съгласиха, че увеличаването на честотата на обратно 
изкупуване и намаляването на времето за спиране на сделките са от полза за инвеститорите поради 
увеличената ликвидност. Промените са описани подробно по-долу: 

Промяна в честотата на търгуване: 
 

От: 

Абонаменти: Ежедневно 
Обратни изкупувания: Ежеседмично, всяка сряда или на следващия работен ден, ако срядата е 
неработен ден 
 
На: 

Абонаменти: Ежедневно 
Обратни изкупувания: Ежедневно  
 

Промяна във времето за спиране на сделките за обратни изкупувания: 
 

От: 

13.00 ч. люксембургско време три работни дни, предхождащи деня на търгуване 
 
На: 

13.00 ч. люксембургско време два работни дни, предхождащи деня на търгуване 

 

Моля, имайте предвид, че времето за спиране на сделките за абонаменти ще остане непроменено:  

13.00 ч. люксембургско време в деня на търгуване 
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Всички други ключови характеристики на Фонда, включително профилът на риска и 
доходността, както и таксите, ще останат същите. 

Можете да намерите пълните подробности за тази промяна в документа с ключовата информация за 
инвеститорите (KIID) за съответния клас акции и в 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 класа акции, засегнат от тази промяна: 

Клас акции Валута на класа 
акции 

ISIN код 

A2 Accumulation USD LU2252519595 

A2 Distribution USD LU2468389767 

C Accumulation USD LU2252519678 

C Distribution USD LU2468389841 

E Accumulation USD LU2252519751 

E Distribution USD LU2468389924 

I Accumulation USD LU2252519835 

A2 Accumulation CHF Hedged LU2252519918 

A2 Distribution CHF Hedged LU2468390005 

C Accumulation CHF Hedged LU2252520098 

C Distribution CHF Hedged LU2468390187 

E Accumulation CHF Hedged LU2252520171 

E Distribution CHF Hedged LU2468390260 

A2 Accumulation EUR Hedged LU2252520254 

C Accumulation EUR Hedged LU2252520338 

E Accumulation EUR Hedged LU2252520411 

A2 Distribution GBP Hedged LU2468390344 

C Accumulation GBP Hedged LU2252520502 

C Distribution GBP Hedged LU2468390427 

E Accumulation GBP Hedged LU2252520684 

E Distribution GBP Hedged LU2468390773 

 

 


