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Geachte aandeelhouder, 

Schroder International Selection Fund (de “Vennootschap”) – Global Multi-Asset Balanced (het 
“Fonds”) 

We willen u op de hoogte brengen dat op 16 augustus 2022 (de “Ingangsdatum”) de beleggingsdoelstelling 
van het Fonds zal worden gewijzigd, de doelbenchmark zal worden verwijderd en een vergelijkende 
benchmark zal worden geïntroduceerd.  

Achtergrond en redenering 

Na een evaluatie hebben wij besloten de beleggingsdoelstelling te wijzigen door de doelbenchmark en de 
volatiliteitsdoelstelling van het Fonds te verwijderen. Wij zijn van mening dat deze veranderingen in 
overeenstemming zijn met de verwachtingen van de beleggers en ervoor zullen zorgen dat het Fonds 
concurrerend blijft binnen zijn vergelijkingsgroep. 

Bovendien blijkt uit de feedback van klanten dat het fonds over het algemeen wordt vergeleken met de 
Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category en als gevolg daarvan zal het Fonds dit als formele 
vergelijkende benchmark hanteren. 

Wijziging beleggingsdoelstelling 

Per de Ingangsdatum wordt de prestatievergoeding van het Fonds gewijzigd van: 

“Het Fonds streeft naar een vermogensgroei en inkomsten die hoger liggen dan de 3-maands Euribor (of 
een alternatieve referentierente) plus +3% per jaar vóór aftrek van vergoedingen* over een periode van 
drie tot vijf jaar door te beleggen in een gediversifieerd scala van activa en markten uit de hele wereld. Het 
Fonds streeft naar een volatiliteit (een maatstaf van de mate waarin het rendement van het Fonds in de 
loop van een jaar schommelt) van 4-7% per jaar. Het Fonds is ontworpen om deel te nemen aan stijgende 
markten, en om de verliezen te beperken tot maximaal 10% van de waarde van het Fonds, over een 
voortschrijdende periode van 12 maanden. De beperking van de verliezen kan niet worden gegarandeerd.” 

In: 

“Het Fonds streeft ernaar over een periode van drie tot vijf jaar inkomsten uit te keren en vermogensgroei 
te bieden na aftrek van vergoedingen, door te beleggen in een gediversifieerd scala van activa en markten 
uit de hele wereld.” 

Vergelijkende benchmark 

Vanaf de Ingangsdatum zal de Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category de vergelijkende 
benchmark worden van het Fonds. 
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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 

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

Aandelenklasse Valuta van de aandelenklasse ISIN-code 

A Accumulation EUR LU0776414087 

A Distribution EUR LU0776414756 

A1 Accumulation EUR LU0776414160 

A1 Distribution EUR LU0776414830 

A1 Distribution EUR LU2419419499 

B Accumulation EUR LU0776414244 

B Distribution EUR LU0776414913 

C Accumulation EUR LU0776414327 

C Distribution EUR LU1725192618 

I Accumulation EUR LU0776414590 

IZ Accumulation EUR LU2016217049 

A Accumulation CHF Hedged LU0776415050 

C Accumulation CHF Hedged LU0776415134 

I Accumulation CHF Hedged LU1056829721 

A1 Accumulation GBP Hedged LU0776415217 

A Accumulation NOK Hedged LU1252709214 

A Accumulation SEK Hedged LU0776415308 

C Accumulation USD Hedged  LU0776415563 

 


