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1Volgens de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap kunnen distributiecategorieën worden uitgegeven met verschillende 
distributiefrequenties of -kenmerken, die als volgt worden aangeduid: 
 
Uitkeringsfrequentie: M = maandelijks 
Uitkeringstype: F = vast of V = variabel 
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26 januari 2023 

Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund – wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde 
aandelenklassen (de "Aandelenklassen") 

Dit bericht is een vervolg op onze brief van 20 december 2022, waarin geplande wijzigingen in het 
distributiebeleid van bepaalde Aandelenklassen van Schroder ISF Asian Credit Opportunities (het “Fonds”) 
staan beschreven. 

De wijzigingen zouden van kracht worden voor de uitkeringen die op 6 februari 2023 worden betaald. Door 
een administratieve fout kunnen wij de wijzigingen echter niet op die datum doorvoeren. De wijzigingen 
worden nu van kracht voor de uitkeringen die moeten worden betaald op 1 maart 2023 (de 
“Ingangsdatum”).  Dit is in overeenstemming met het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezaten op 
de registratiedatum 15 februari 2023 en is van toepassing op alle toekomstige uitkeringen.  

Onze excuses voor het eventueel veroorzaakte ongemak.  Een overzicht van de wijzigingen vindt u in de 
onderstaande bijlage. 

Uw aandelen verzilveren of omzetten naar een ander fonds van Schroders 

Wij hopen 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 andere subfondsen of andere 
aandelenklassen van de Vennootschap voordat de wijzigingen van kracht worden. U kunt dit te allen tijde 
doen tot en met afsluitingstijdstip voor de handel op 15 februari 2023. Zorg ervoor dat uw terugkoop- of 
omzettingsinstructies HSBC Continental Europe, Luxembourg (“HSBC”) bereiken vóór deze deadline. HSBC 
zal uw terugkoop- of omzettingsorders uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van het 
prospectus van de Vennootschap en zonder kosten, al kunnen in bepaalde landen plaatselijke 
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. 

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de producten van Schroders, kunt u 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, 
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Bijlage  

Lijst van de Aandelenklassen in Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities waarvan het uitkeringsbeleid wordt gewijzigd 

 

ISIN 
Valuta van de 
aandelenklasse 

Aandelenklasse 
Huidig 
uitkeringsbeleid per 
jaar 

Naam en aandelenklasse van de 
toekomstige aandelenklasse 

Toekomstig uitkeringsbeleid per 
jaar 

LU1859243864 
USD A Distribution (MV) Maandelijks variabel 

A Distribution, maandelijks vast 
(MF) 5,00% maandelijks betaald (MF) 

LU1859244672 
SGD Hedged A Distribution (MV) 

Maandelijks variabel 
A Distribution, maandelijks vast 
(MF) 4,50% maandelijks betaald (MF) 

 
 


