
  

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Wielkie Księstwo Luksemburga 

 
Tel.: +352 341 342 202 

Faks: +352 341 342 342 
  

www.schroders.com 
Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu – B. 8202 
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane 

17 stycznia 2023 r. 

Szanowni Inwestorzy! 

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – BRIC (Brazil, Russia, India, China) („Fundusz”) 

Piszemy, aby poinformować Państwa, że zmianie uległy składniki i nazwa docelowego wskaźnika 
referencyjnego Funduszu oraz że w dniu 18 kwietnia 2023 r. („Data wejścia w życie”) zmieni się nazwa, cel 
inwestycyjny i polityka inwestycyjna Funduszu. 

Uwarunkowania i uzasadnienie 

W następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i późniejszych sankcji Rosja została usunięta z docelowego 
wskaźnika referencyjnego Funduszu, tj. indeksu MSCI BRIC (Net TR) 10/40. Ze skutkiem od dnia 14 lipca 
2022 r. docelowy wskaźnik referencyjny zmieniono na indeks MSCI BIC (Net TR) 10/40. Ta zmiana została 
odzwierciedlona w prospekcie informacyjnym Funduszu. W tym kontekście przeprowadzono dodatkowy 
przegląd Funduszu i podjęto decyzję o usunięciu Rosji z celu i polityki inwestycyjnej oraz o odpowiedniej 
zmianie nazwy. 

W związku z bezprecedensową sytuacją geopolityczną spowodowaną inwazją Rosji na Ukrainę oraz 
wynikłym z tego faktu oddziaływaniem sankcji i działań rządów i kontrahentów na niektórych emitentów i 
aktywa rosyjskie rezydualne składniki portfela Funduszu w aktywach rosyjskich („aktywa rosyjskie”) są 
aktualnie wycenione na zero. Aktywa rosyjskie stanowiły ok. 0,35% portfela Funduszu na dzień 3 marca 2022 
r., kiedy to ich wartość została zmniejszona do zera. W przypadku przywrócenia wartości tych aktywów 
będzie to wartość aktywów netto Funduszu. Zostaną sprzedane przez Zarządzającego inwestycjami z 
uwzględnieniem najlepszych interesów inwestorów zgodnie ze zmienioną strategią inwestycyjną Funduszu, 
która obowiązuje od Daty wejścia w życie. 

Zmiana celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej 

Od Daty wejścia w życie cel i polityka inwestycyjna Funduszu ulegną zmianie zgodnie z Załącznikiem 1. 

Zmiana nazwy 

Od Daty wejścia w życie nazwa Funduszu zmieni się z: 

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

na: 

Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China) 

Zakres zmian profilu ryzyka/zysku Funduszu w wyniku tych zmian nie jest znaczący. 
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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 17 kwietnia 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. Zaleca się więc 
sprawdzenie powyższego w celu upewnienia się, że zlecenia dotrą do HSBC przed ostatecznym wskazanym 
wyżej terminem składania zleceń. 

Zaktualizowany dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów (UCITS KIID) lub dokument 
zawierający kluczowe informacje (PRIIP KID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz 
prospekt informacyjny Funduszu można znaleźć na stronie www.schroders.com/pl-pl/pl/inwestorzy-
profesjonalni/. 

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 1 

Usunięcia są wyświetlane jako przekreślony tekst 

Poprzedni cel inwestycyjny i polityka 
inwestycyjna 

Nowy cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna  
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Cel inwestycyjny 

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości 
kapitału przewyższającego stopę zwrotu z indeksu 
MSCI BIC (Net TR) 10/40 po potrąceniu opłat, w 
okresie od trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje 
w akcje i podobne papiery wartościowe 
brazylijskich, rosyjskich, indyjskich i chińskich 
spółek. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co 
najmniej dwie trzecie swoich aktywów w szereg 
akcji i podobnych papierów wartościowych 
brazylijskich, rosyjskich, indyjskich i chińskich 
spółek. 

Fundusz może inwestować bezpośrednio w 
chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować 
poniżej 20% swoich aktywów (według wartości 
netto), bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez 
obligacje partycypacyjne) za pośrednictwem 
instrumentów pochodnych, w chińskie akcje A za 
pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oraz 
akcji spółek notowanych na rynkach STAR Board i 
ChiNext. 

Fundusz może również inwestować do jednej 
trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub 
pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne 
kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub 
waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i 
inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać 
środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w Załączniku I). 

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w 
celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, 
zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego 
zarządzania Funduszem. 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie 
zrównoważonego rozwoju niż indeks MSCI BIC (Net 
TR) 10/40 w oparciu o kryteria ratingowe 
Zarządzającego inwestycjami. Więcej informacji na 
temat procesu inwestycyjnego służącego do 
osiągnięcia tego celu można znaleźć w sekcji 
„Charakterystyka funduszu”. 

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone 
rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów 
powyżej limitów określonych w części „Informacje o 
zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej 
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Funduszu, dostępnej pod adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Funduszu, dostępnej pod adresem 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

  

 

Załącznik 2 

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

Klasa jednostek uczestnictwa Waluta klasy jednostek 
uczestnictwa 

Kod ISIN 

A Accumulation USD LU0228659784 

A1 Accumulation USD LU0228659867 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc


Strona 6 z 6 
  

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 

 


