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Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund (de “Vennootschap”) – US Smaller Companies (het “Fonds”) 

We willen u op de hoogte brengen dat op 16 augustus 2022 (de “Ingangsdatum”) het fonds zijn strategie zal 
wijzigen om te focussen op impactbeleggen.De naam van het Fonds, zijn doelstelling en beleid zullen 
worden aangepast om deze wijziging te weerspiegelen en het Fonds zal ten minste 75% van zijn vermogen 
duurzaam beleggen. Met als doel om in overeenstemming te zijn met Artikel 9 van Verordening (EU) 
2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de “SFDR”). 

Achtergrond en redenering 

Vanaf de Ingangsdatum zal het Fonds zijn strategie wijzigen om zicht te focussen op beleggingen waarvan 
de Beleggingsbeheerder verwacht dat ze bijdragen aan de bevordering van een ecologische of 
maatschappelijke doelstelling die gekoppeld is aan een of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van 
de Verenigde Naties (de "SDG's van de VN"), en op het leveren van rendement aan de aandeelhouders op 
de lange termijn. Het Fonds zal dit doen door bedrijven te identificeren waarvan de activiteiten direct of 
indirect een positieve invloed hebben op de maatschappij. Dit zal worden gemeten door de 
bedrijfsopbrengsten af te stemmen op een of meer van de SDG's van de VN. 

De Beleggingsbeheerder is van mening dat de wijziging om minder dan 50 ondernemingen in het Fonds te 
houden een belangrijk onderdeel is van het beleggingsproces om het Fonds in staat te stellen zich te 
concentreren op zijn beleggingsstrategie, aangezien een grotere portefeuille het engagement met 
ondernemingen over hun ESG-strategie logistiek gezien zal bemoeilijken. 

De volgende wijzigingen zullen in het Fonds worden aangebracht om dit te weerspiegelen: 

Naamsverandering 

Per de Ingangsdatum wordt de naam van het Fonds gewijzigd in Schroder International Selection Fund – US 
Smaller Companies Impact.  

Wijziging in beleggingsdoelstelling en -beleid 

Vanaf de Ingangsdatum zal de informatie over het Fonds in het prospectus van de Vennootschap als volgt 
worden gewijzigd: 

- De Beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid zullen worden gewijzigd om de 
impactbeleggingsstrategie te weerspiegelen. Dit zal bijgewerkte informatie bevatten om aan te 
geven dat het Fonds naar verwachting minder dan 50 ondernemingen zal houden; 

- Hetdeel “Duurzaamheidscriteria” zal worden gewijzigd in het deel Kenmerken van het Fonds in 
het prospectus om de nieuwe benadering van het Fonds uit te leggen; en 
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- De informatie over het duurzaamheidsrisico zal worden gewijzigd om weer te geven dat het 
fonds zal streven naar duurzame beleggingen in de zin van artikel 9 van de SFDR. 

Bijlage 1 bij deze brief bevat alle bijzonderheden over de aangebrachte wijzigingen. 

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 aflossen 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 
15 augustus 2022. Zorg ervoor dat uw aflossings- 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 (Essentiële beleggersinformatie) 
voor de desbetreffende aandelenklasse en het Prospectus van het Fonds op www.schroders.lu. 

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 

Nieuwe tekst is onderstreept 

Huidige Fondsinformatie Herziene Fondsinformatie 

Beleggingsdoelstelling: 

Het Fonds streeft over een periode van drie tot vijf 
jaar naar een vermogensgroei die hoger ligt dan 
die van de Russell 2000 Lagged (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van kleine 
Amerikaanse bedrijven. 

 
 
Beleggingsbeleid: 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in aandelen 
en verwante effecten van kleine Amerikaanse 
bedrijven. Kleine bedrijven zijn bedrijven die op het 
moment van de aankoop worden geacht zich in de 
onderste 30% naar marktkapitalisatie van de 
Amerikaanse aandelenmarkt te bevinden. 

Het Fonds belegt in uiteenlopende kleinere 
bedrijven in de VS, op basis van de overtuiging dat 
zij op middellange tot lange termijn betere 
groeivooruitzichten bieden dan vergelijkbare 
grotere bedrijven. De beleggingsbenadering 
concentreert zich op drie types van bedrijven: 
bedrijven die volgens de Beleggingsbeheerder 
kunnen bogen op sterke groeitrends en een 
verbeterend contantenniveau, bedrijven die 
volgens de Beleggingsbeheerder gestage winsten 
en inkomsten genereren, en bedrijven die volgens 
de Beleggingsbeheerder een positieve verandering 
doormaken die nog niet tot de markt is 
doorgedrongen. Op die manier denkt de 
Beleggingsbeheerder het algemene risico te 
kunnen verlagen en het rendement voor beleggers 
te kunnen verbeteren op middellange tot lange 
termijn. 

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 

Beleggingsdoelstelling: 

Het Fonds streeft over een periode van drie tot vijf 
jaar naar een vermogensgroei die hoger ligt dan 
die van de Russell 2000 Lagged (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten van kleine 
Amerikaanse bedrijven die helpen om vooruitgang 
te boeken in de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en die 
volgens de Beleggingsbeheerder duurzame 
beleggingen zijn. 

Beleggingsbeleid: 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste 75% van zijn vermogen in duurzame 
beleggingen, dit zijn beleggingen waarvan de 
Beleggingsbeheerder verwacht dat zij bijdragen 
aan een ecologische of maatschappelijke 
doelstelling die verband houdt met aan een of 
meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de 
VN, en dat zij op lange termijn rendement zullen 
opleveren voor de aandeelhouders. De 
Beleggingsbeheerder zal bedrijven selecteren uit 
een universum van in aanmerking komende 
bedrijven die worden geacht te beantwoorden aan 
de impactcriteria van de Beleggingsbeheerder. De 
impactcriteria omvatten een evaluatie van de 
bijdrage van een bedrijf aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Dat 
betekent dat bij de evaluatie van de bedrijven 
rekening wordt gehouden met de mate waarin de 
bedrijven een directe of indirecte positieve impact 
hebben op de maatschappij in het kader van de 
vooruitgang van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, samen met 
de impact van deze maatregelen op de waarde van 
het bedrijf. Raadpleeg het deel Kenmerken van het 
Fonds voor nadere gegevens. 

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. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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beleggingsdoelstellingen, het verlagen van het 
risico of een efficiënter beheer van het Fonds.  

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de S&P Small Cap 600 
Lagged (Net TR) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het Fonds belegt in bedrijven die geen wezenlijke 
maatschappelijke of milieuschade veroorzaken en 
die werken met goede governancepraktijken, zoals 
bepaald aan de hand van de evaluatiecriteria van 
de Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere gegevens).  

Het Fonds kan beleggen in bedrijven die hun 
duurzaamheidspraktijken naar mening van de 
Beleggingsbeheerder binnen een redelijk 
tijdsbestek zullen verbeteren, doorgaans tot twee 
jaar in de toekomst.  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek gaan 
met in het Fonds gehouden bedrijven om 
vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de duurzaamheidsbenadering van 
de Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
https:\\www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability. 

Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn 
vermogen in een geconcentreerde portefeuille van 
aandelen en verwante effecten van kleine 
Amerikaanse bedrijven. Kleine bedrijven zijn 
bedrijven die op het moment van de aankoop 
worden geacht zich in de onderste 30% naar 
marktkapitalisatie van de Amerikaanse 
aandelenmarkt te bevinden. Het Fonds omvat 
doorgaans minder dan 50 bedrijven. 

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 belegt in uiteenlopende kleinere 
bedrijven in de VS, op basis van de overtuiging dat 
zij op middellange tot lange termijn betere 
groeivooruitzichten bieden dan vergelijkbare 
grotere bedrijven. De beleggingsbenadering 
concentreert zich op drie types van bedrijven: 
bedrijven die volgens de Beleggingsbeheerder 
kunnen bogen op sterke groeitrends en een 
verbeterend contantenniveau, bedrijven die 
volgens de Beleggingsbeheerder gestage winsten 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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en inkomsten genereren, en bedrijven die volgens 
de Beleggingsbeheerder een positieve verandering 
doormaken die nog niet tot de markt is 
doorgedrongen. Op die manier denkt de 
Beleggingsbeheerder het algemene risico te 
kunnen verlagen en het rendement voor beleggers 
te kunnen verbeteren op middellange tot lange 
termijn. 

Het Fonds handhaaft een hogere totale 
duurzaamheidsscore dan de S&P Small Cap 600 
Lagged (Net TR) 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. 

Benchmark: 

De resultaten van het Fonds moeten worden 
beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, 
namelijk een beter rendement dan de Russell 2000 
Lagged (Net TR) index, en vergeleken met de 
Morningstar US Small-Cap Equity Categorie en de 
S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR) index. Het 
beleggingsuniversum van het Fonds zal naar 
verwachting in aanzienlijke mate overlappen met 
de bestanddelen van de doelbenchmark en de S&P 
Small Cap 600 (Net TR) Lagged index. De 
vergelijkende benchmarks worden alleen 
opgenomen voor 
rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepalen 
niet hoe de Beleggingsbeheerder het vermogen 
van het Fonds belegt. De Beleggingsbeheerder 
belegt op discretionaire basis en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de portefeuille en 
de resultaten van het Fonds kunnen afwijken van 
de doelbenchmark of de S&P Small Cap 600 Lagged 
(Net TR) index. De Beleggingsbeheerder zal 
beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn 
opgenomen in de doelbenchmark of de S&P Small 
Cap 600 Lagged (Net TR) index om te kunnen 
profiteren van specifieke beleggingskansen. 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat deze 
representatief is voor het type beleggingen waarin 
het Fonds waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 
het een geschikt doel met betrekking tot het 

Benchmark: 

De resultaten van het Fonds moeten worden 
beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, 
namelijk een beter rendement dan de Russell 2000 
Lagged (Net TR) index, en vergeleken met de 
Morningstar US Small-Cap Equity Categorie en de 
S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR) index. Het 
beleggingsuniversum van het Fonds zal naar 
verwachting in aanzienlijke mate overlappen met 
de bestanddelen van de doelbenchmark en de S&P 
Small Cap 600 (Net TR) Lagged index. De 
vergelijkende benchmarks worden alleen 
opgenomen voor 
rendementsvergelijkingsdoeleinden en hebben 
geen impact op hoe de Beleggingsbeheerder de 
activa van het Fonds belegt. De 
Beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis 
en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het Fonds kunnen 
afwijken van de doelbenchmark of de S&P Small 
Cap 600 Lagged (Net TR) index. De 
Beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of 
sectoren die niet zijn opgenomen in de 
doelbenchmark of de S&P Small Cap 600 Lagged 
(Net TR) index om te kunnen profiteren van 
specifieke beleggingskansen. 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat deze 
representatief is voor het type beleggingen waarin 
het Fonds waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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rendement dat het Fonds tracht te bieden. De 
vergelijkende benchmarks zijn geselecteerd omdat 
de Beleggingsbeheerder van mening is dat iedere 
benchmark een geschikte vergelijking biedt voor 
rendementsdoeleinden, gelet op de 
beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van 
het Fonds. 

De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met 
de ecologische en maatschappelijke kenmerken of 
de duurzaamheidsdoelstelling (naargelang het 
geval) van het Fonds. 

het een geschikt doel met betrekking tot het 
rendement dat het Fonds tracht te bieden. De 
vergelijkende benchmarks zijn geselecteerd omdat 
de Beleggingsbeheerder van mening is dat iedere 
benchmark een geschikte vergelijking biedt voor 
rendementsdoeleinden, gelet op de 
beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van 
het Fonds. 

De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met 
de ecologische en maatschappelijke kenmerken of 
de duurzaamheidsdoelstelling (naargelang het 
geval) van het Fonds. 

Kenmerken van het Fonds: 

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past governance- en 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van 
beleggingen voor het Fonds.  

De bedrijven in het beleggingsuniversum worden 
geëvalueerd op basis van hun governance-, milieu- 
en maatschappelijk profiel, via uiteenlopende 
factoren. 

De Beleggingsbeheerder voert zijn eigen due 
diligence uit van potentiële participaties, inclusief 
waar mogelijk ontmoetingen met het senior 
management. De Beleggingsbeheerder analyseert 
informatie zoals verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere relevante 
documenten van de bedrijven. De 
Beleggingsbeheerder onderzoekt ook andere 
publicaties van bedrijven, met inbegrip van 
verslagen van derden, en zal doorgaans directe 
contacten met een bedrijf onderhouden tijdens het 
evaluatieproces en nadien als het bedrijf wordt 
geselecteerd voor de portefeuille. 

Deze evaluatie wordt ondersteund door een 
kwantitatieve analyse vanuit Schroders' propriëtaire 
duurzaamheidstools. Via deze tools kunnen de 
analisten bedrijven vergelijken op basis van de 
geselecteerde maatstaven, hun eigen 
bedrijfsevaluatiescores of een aangepaste 
rangschikking (grootte, sector of regio), met de 
flexibiliteit om bedrijfsspecifieke aanpassingen te 
kunnen doen ter weerspiegeling van hun 
gedetailleerde kennis. 

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met bedrijven 
is te vinden op de website onder 

Kenmerken van het Fonds: 

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van 
beleggingen voor het Fonds.  

De beleggingen bestaan uit bedrijven waarvan is 
vastgesteld dat ze voldoen aan de impactcriteria 
van de Beleggingsbeheerder, d.w.z. bedrijven 
waarvan de producten en diensten een van de 
hiaten in de SDG's van de VN oplossen of die actief 
zijn in een mainstreamindustrie die indirect een van 
de hiaten in de SDG's van de VN oplost. 

Om bedrijven te identificeren die een direct 
verband hebben met een SDG van de VN gebruikt 
de Beleggingsbeheerder een propriëtaire 
screeningtool om bedrijfsinkomsten te koppelen 
aan de SDG's van de VN. Het instrument splitst de 
inkomsten op in tal van verschillende categorieën 
die verband houden met de SDG's van de VN. 
Hoewel de Beleggingsbeheerder de tool gebruikt 
om individuele bedrijven te beoordelen, stelt het de 
Beleggingsbeheerder ook in staat om op 
geconsolideerd portefeuilleniveau de totale 
inkomsten te meten die gekoppeld zijn aan de 
SDG's. De Beleggingsbeheerder heeft drie soorten 
ondernemingen geïdentificeerd die deel zullen 
uitmaken van de portefeuille. 

De eerste soort omvat zeer innovatieve bedrijven 
waarvan het bedrijfsmodel een directe behoefte 
binnen de SDG's van de VN oplost. Dit zijn 
groeibedrijven die een oplossing bieden voor een 
kloof in een SDG van de VN die kan worden 
opgeschaald.  

De tweede soort bestaat uit bedrijven die al 
inkomsten genereren die een impact hebben, maar 
die impact niet uiten of benadrukken (d.w.z. 
bijdrage aan enkele of alle SDG's van de VN). Het 
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www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

- 90% van de aandelen uitgegeven door grote 
bedrijven gevestigd in ontwikkelde landen; 
effecten met vaste of vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een kredietrating 
van beleggingskwaliteit; en overheidsschuld 
uitgegeven door ontwikkelde landen; en 

- 75% van de aandelen uitgegeven door grote 
bedrijven gevestigd in opkomende landen; 
aandelen uitgegeven door kleine en 
middelgrote bedrijven; effecten met vaste of 
vlottende rente en geldmarktinstrumenten met 
een hoogrentende kredietrating; en 
overheidsschuld uitgegeven door opkomende 
landen, 

in de portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. In het 
kader van deze toetsing hebben kleine bedrijven 
een marktkapitalisatie van minder dan € 5 miljard, 
middelgrote bedrijven een marktkapitalisatie 
tussen € 5 miljard en € 10 miljard, en grote 
bedrijven een marktkapitalisatie van meer dan € 10 
miljard. 

 

gaat om bedrijven die de Beleggingsbeheerder 
dankzij zijn grondige kennis van het Amerikaanse 
Small Cap-universum kan identificeren en waar hij 
een kans ziet op een herziening van de bestaande 
rating. Op die manier kunnen de bedrijven hun 
impactkansen beter onder woorden brengen en er 
transparanter over worden. Er wordt verwacht dat 
dit de grootste groep zal zijn in de portefeuille van 
het Fonds. 

De derde soort omvat bedrijven die doorgaans het 
laagste niveau van inkomsten hebben die verband 
houden met SDG's van de VN. Dit zijn bedrijven die 
hun bedrijfsmodel moeten omgooien om te 
overleven. Het gaat om bedrijven waarvan de 
Beleggingsbeheerder gelooft dat ze het vermogen 
en de wil hebben om aan de slag te gaan met de 
transitie en waar hij de mogelijkheid ziet om 
dergelijke bedrijven daarbij te helpen. Elke 
belegging moet enige inkomsten hebben die 
verband houden met een SDG van de VN. 
Afhankelijk van onder welk type de belegging valt, 
zal het niveau van de gekoppelde inkomsten 
variëren.  

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat minstens 
90% van de bedrijven in de portefeuille van het 
Fonds wordt geëvalueerd aan de hand van de 
duurzaamheidscriteria. Als gevolg van de 
toepassing van de duurzaamheidscriteria wordt 
minstens 20% van het potentiële 
beleggingsuniversum van het Fonds uitgesloten als 
mogelijke belegging. 

In het kader van deze toetsing (d.w.z. het bepalen 
van het percentage beleggingen uit het potentiële 
beleggingsuniversum van het Fonds dat uitgesloten 
is) bestaat het potentiële beleggingsuniversum uit 
het kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de andere 
beperkingen van de Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en verwante effecten van kleine 
Amerikaanse bedrijven of bedrijven die een 
aanzienlijk deel van hun inkomsten of winst 
genereren uit opkomende markten. 

De Beleggingsbeheerder past governance- en 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van 
beleggingen voor het Fonds.  

De bedrijven in het beleggingsuniversum worden 
geëvalueerd op basis van hun governance-, milieu- 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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en maatschappelijk profiel, via uiteenlopende 
factoren. 

De Beleggingsbeheerder voert zijn eigen due 
diligence uit van potentiële participaties, inclusief 
waar mogelijk ontmoetingen met het senior 
management. De Beleggingsbeheerder analyseert 
informatie zoals verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere relevante 
documenten van de bedrijven. De 
Beleggingsbeheerder onderzoekt ook andere 
publicaties van bedrijven, met inbegrip van 
verslagen van derden, en zal doorgaans directe 
contacten met een bedrijf onderhouden tijdens het 
evaluatieproces en nadien als het bedrijf wordt 
geselecteerd voor de portefeuille. 

Deze evaluatie wordt ondersteund door een 
kwantitatieve analyse vanuit Schroders' propriëtaire 
duurzaamheidstools. Via deze tools kunnen de 
analisten bedrijven vergelijken op basis van de 
geselecteerde maatstaven, hun eigen 
bedrijfsevaluatiescores of een aangepaste 
rangschikking (grootte, sector of regio), met de 
flexibiliteit om bedrijfsspecifieke aanpassingen te 
kunnen doen ter weerspiegeling van hun 
gedetailleerde kennis. 

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met bedrijven 
is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

- 90% van de aandelen uitgegeven door 
grote bedrijven gevestigd in ontwikkelde 
landen; effecten met vaste of vlottende 
rente en geldmarktinstrumenten met een 
kredietrating van beleggingskwaliteit; en 
overheidsschuld uitgegeven door 
ontwikkelde landen; en 

- 75% van de aandelen uitgegeven door 
grote bedrijven gevestigd in opkomende 
landen; aandelen uitgegeven door kleine en 
middelgrote bedrijven; effecten met vaste 
of vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een 
hoogrentende kredietrating; en 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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overheidsschuld uitgegeven door 
opkomende landen, 

in de portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. In het 
kader van deze toetsing hebben kleine bedrijven 
een marktkapitalisatie van minder dan € 5 miljard, 
middelgrote bedrijven een marktkapitalisatie 
tussen € 5 miljard en € 10 miljard, en grote 
bedrijven een marktkapitalisatie van meer dan € 10 
miljard. 

Duurzaamheidsrisicofactor: 

Het Fonds heeft milieu- en/of sociale kenmerken (in 
de zin van Artikel 8 van de SFDR). Een Fonds met 
deze kenmerken kan als gevolg daarvan een 
beperkte blootstelling hebben aan bepaalde 
bedrijven, industrietakken of sectoren en het Fonds 
zal bepaalde beleggingskansen niet aangrijpen, of 
zal bepaalde participaties verkopen, als die niet 
stroken met de duurzaamheidscriteria geselecteerd 
door de Beleggingsbeheerder. Aangezien 
Beleggers van mening kunnen verschillen over wat 
een duurzame belegging is, bestaat de 
mogelijkheid dat het Fonds belegt in bedrijven die 
niet beantwoorden aan de overtuigingen en 
waarden van een bepaalde Belegger. Raadpleeg 
Bijlage II voor meer informatie over de 
duurzaamheidsrisico's. 

Duurzaamheidsrisicofactor 

Het Fonds heeft tot doel duurzaam te beleggen 
ecologische en/of maatschappelijke kenmerken (in 
de zin van Artikel 8 9 van de SFDR). Een Fonds met 
deze doelstelling deze kenmerken kan als gevolg 
daarvan een beperkte blootstelling hebben aan 
bepaalde bedrijven, industrietakken of sectoren en 
het Fonds zal bepaalde beleggingskansen niet 
aangrijpen, of zal bepaalde participaties verkopen, 
als die niet stroken met de duurzaamheidscriteria 
geselecteerd door de Beleggingsbeheerder. 
Aangezien Beleggers van mening kunnen 
verschillen over wat een duurzame belegging is, 
bestaat de mogelijkheid dat het Fonds belegt in 
bedrijven die niet beantwoorden aan de 
overtuigingen en waarden van een bepaalde 
Belegger. Raadpleeg Bijlage II voor meer informatie 
over de duurzaamheidsrisico's. 
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Bijlage 2 

ISIN-code van de Aandelenklasse waarop deze wijzigingen betrekking hebben: 

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

A Accumulation USD LU0106261612 

A Distribution USD LU0012050646 

A1 Accumulation USD LU0133716109 

B Accumulation USD LU0106261885 

B Distribution USD LU0052718862 

C Accumulation USD LU0106262180 

C Distribution USD LU0062903702 

I Accumulation USD LU0134344257 

IZ Accumulation USD LU2016221744 

 

 


