
  

Schroder International Selection Fund 
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 
  

www.schroders.com 
R.C.S. Люксембург – B. 8202 
За гарантиране на Вашата сигурност телефонните разговори може да се записват 

 

12 юли 2022 г. 

Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund („Дружеството“) – Global Climate Change Equity („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че от 16 август 2022 г. („Датата на влизане в сила“) инвестиционната 
политика на Фонда ще се промени, за да се позволят инвестирането в китайски В-акции и китайски 
H-акции и повишена експозиция до 10% (предишно до 5%) пряко или непряко през деривати в 
китайски А-акции.  

Предпоставка и обосновка 

През последните години Китай заема по-голям дял в сравнителния показател на фонда, който се 
използва за сравнителни цели на ефикасността и устойчивостта, като е необходима по-разширена 
експозиция, за да се заемат по-големи позиции. 

Експозицията към китайски А-акции може да бъде през Shanghai-Hong Kong Stock Connect и 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect и акции, листвани на STAR борда и ChiNext. За обяснение на тези 
термини прегледайте проспекта. 

Степента на промяната спрямо профила за рискове и възнаградения на Фонда вследствие на тези 
промени не е значителна. 

Всички други ключови характеристики на Фонда, включително синтетичният индикатор за риск и 
доходност (SRRI), както и такси, ще останат същите. 

Обратно изкупуване или прехвърляне на акциите Ви към друг фонд на Schroders 

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във Фонда след тези промени, но ако 
желаете обратно изкупуване на участието си във Фонда или прехвърляне към друг подфонд на 
Дружеството преди влизане в сила на промените, може да го направите по всяко време до спиране 
на сделките до 15 август 2022 г. включително. Моля, погрижете се Вашата инструкция за обратно 
изкупуване или прехвърляне да бъде получена от HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC“) 
преди този краен срок. HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно изкупуване или прехвърляне 
безплатно в съответствие с разпоредбите на проспекта на Дружеството, въпреки че в някои държави 
местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси 
за трансакциите. Местните агенти може също така да имат местно време на спиране на сделките, 
което да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, проверете при тях, за да се уверите, че 
Вашите инструкции ще стигат до HSBC преди времето за спиране на сделките, посочено по-горе. 

Можете да откриете актуализирания документ с ключовата информация за инвеститорите (KIID) на 
Фонда за съответния клас акции и проспекта на Фонда, които са налични на www.schroders.lu. 

http://www.schroders.lu/
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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 класовете акции, засегнати от тези промени: 

Клас акции Валута на клас акции ISIN код 

A Accumulation USD LU0302445910 

A1 Accumulation USD LU0302446215 

B Accumulation USD LU0378800949 

C Accumulation USD LU0302446132 

C Distribution USD LU0302446488 

I Accumulation USD LU0302446306 

IZ Accumulation USD LU2210346602 

Z Accumulation USD LU1725191644 

A Accumulation EUR LU0302446645 

B Accumulation EUR LU0302446991 

C Accumulation EUR LU0302447452 

Z Accumulation EUR LU0966866682 

A Accumulation EUR Hedged LU0306804302 

A1 Accumulation EUR Hedged LU0306805531 

B Accumulation EUR Hedged LU0306804641 

C Accumulation EUR Hedged LU2276581001 

Z Accumulation EUR Hedged LU0966866765 

IZ Accumulation GBP LU1103348857 

Z Distribution GBP LU0966866500 

A Accumulation SGD LU0312595415 

A Accumulation HKD LU2275660780 

 


