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Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund – rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych 
ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) 

Niniejszym informujemy, że cele inwestycyjne i polityka niektórych funduszy („Fundusze”) w prospekcie 
informacyjnym Schroder International Selection Fund („Spółka”) ulegną zmianie z dniem 1 września 2022 
(„Data wejścia w życie”). W załączniku do niniejszego pisma przedstawiono pełną listę Funduszy, których 
dotyczą zmiany. 

Od daty wejścia w życie każdy Fundusz będzie uwzględniał wiążące cechy środowiskowe i/lub społeczne w 
rozumieniu art. 8 SFDR.  

Szczegółowe informacje na temat środowiskowych lub społecznych aspektów Funduszu oraz sposobu ich 
osiągnięcia zostaną przedstawione w polityce inwestycyjnej Funduszu oraz w nowej sekcji pt. „Kryteria 
zrównoważonego rozwoju” w dziale „Charakterystyka Funduszu” prospektu informacyjnego. Szczegółowe 
informacje na temat wprowadzanych zmian można znaleźć na stronie: www.schroders.com/en/lu/private-
investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/. 

Zakres zmian profilu ryzyka/zysku Funduszu w wyniku tych zmian nie jest znaczący. 

W następstwie wprowadzenia niniejszych zmian nie przewiduje się żadnych innych zmian w zakresie stylu 
inwestycyjnego, filozofii inwestycyjnej, strategii inwestycyjnej ani działalności i/lub sposobu zarządzania 
Funduszami. 

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders 

Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji w Fundusz 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 w dowolnym momencie przed upływem terminu składania zleceń 
przypadającym na 30 sierpnia 2022 r. (24 sierpnia 2022 r. dla Schroder International Selection Fund – 
Alternative Securitised Income) 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. Zaleca się więc sprawdzenie powyższego w celu upewnienia się, że zlecenia 
dotrą do HSBC przed ostatecznym wskazanym wyżej terminem składania zleceń. 
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Zaktualizowany dokument z kluczowymi informacjami dla inwestorów (KIID), odpowiednio do danej klasy 
jednostek uczestnictwa, oraz prospekt informacyjny Funduszu można znaleźć na stronie www.schroders.lu. 

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy 
o kontakt z lokalnym biurem Schroders, swoim profesjonalnym doradcą inwestycyjnym bądź Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202. 

Z poważaniem 
 

Zarząd 
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Załącznik 

Schroder International Selection Fund – Alternative Securitised Income 

Schroder International Selection Fund – Asian Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Global Bond 

Schroder International Selection Fund – Japanese Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Securitised Credit 

 

Szczegółowe informacje na temat zmian wprowadzonych w każdym z powyższych Funduszy od Daty wejścia 
w życie można znaleźć pod adresem: https://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/zmiany-w-
funduszach  
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