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Инвестиционна цел 

Фондът има за цел да осигури доход и 
нарастване на капитала в размер на 3-
месечен ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill Index +3,5% преди приспадане на 
таксите* за период от три до пет 
години чрез инвестиране в 
секюритизирани активи, емитирани от 
компании в целия свят. 

*За целевата доходност след таксите за 
всеки клас акции посетете уебсайта на 
Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/  
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Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в секюритизирани 
инвестиции с фиксирана и плаваща 
лихва, включително, но без да се 
ограничава до ценни книжа, 
обезпечени с активи (ABS), ценни 
книжа, обезпечени с ипотеки на 
жилищни имоти (MBS) и издадени от 
специализиращи в това агенции или от 
други институции, включително ценни 
книжа с форуърден сетълмент, като 
търговски сделки с предстоящо 
обявяване (TBA), ценни книжа, 
обезпечени с търговска ипотека 
(CMBS), обезпечени кредитни 
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задължения (CLO) и ценни книжа, 
прехвърлящи кредитен риск (CRT). 
Базовите активи на обезпечените с 
активи ценни книжа могат да включват 
вземания от кредитни карти, лични 
заеми, заеми за автомобили, 
финансиране на превози и малки 
бизнес заеми. 

Фондът може също така да инвестира в 
ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва, издадени от правителства, 
държавни агенции, наднационални 
организации и компании в целия свят. 

Стратегията на Фонда обхваща период 
между нула и четири години, но това 
не препятства инвестициите в ценни 
книжа със срок над четири години. 

Фондът може да инвестира до 100% от 
активите си в инвестиции с фиксирана 
и плаваща лихва, издадени в целия 
свят, с кредитен рейтинг, равен на или 
под инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor’s или друг равностоен 
рейтинг на други агенции за кредитен 
рейтинг за ценни книжа с кредитен 
рейтинг и подразбиращи се рейтинги 
на Schroders за ценните книжа без 
кредитен рейтинг). 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. 
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Инвестиционният мениджър оценява 
характеристиките за устойчивост на 
потенциалните инвестиции, като 
използва частен инструмент. Фондът 
ще инвестира единствено в активи, 
които са преценени над минимален 
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праг въз основа на системата за 
оценяване на Инвестиционния 
мениджър.  

Фондът не инвестира пряко в 
определени дейности, индустрии или 
групи емитенти над лимитите, 
посочени в „Информация за 
устойчивост“ на уебсайта на фонда, 
достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който има за 
цел да предоставя 3-месечен индекс 
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill (или 
алтернативна референтна стойност) + 
3,5%, сравнявани с индекса за 
обезпечени с активи ценни книжа с 
плаващи курсове ICE BofA Merrill Lynch 
US. Съпоставимият сравнителен 
показател е включен само с цел 
сравнение на резултатите и не 
определя начина, по който 
Инвестиционният мениджър 
инвестира активите на Фонда. Въпреки 
че по принцип се очаква инвестициите 
на Фонда да се отклоняват значително 
от компонентите на съпоставимия 
сравнителен показател, в зависимост 
от виждането на Инвестиционния 
мениджър, инвестициите на Фонда 
могат да се припокриват с тях. 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна основа и 
няма ограничения за степента, до 
която портфейлът и резултатите на 
Фонда могат да се отклоняват от 
съпоставимия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или сектори, 
които не са включени в съпоставимия 
сравнителен показател. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото целевата доходност на 
Фонда е да осигури доходността по 
този сравнителен показател, както е 
посочено в инвестиционната цел. 
Съпоставимият сравнителен показател 
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е избран, защото инвестиционният 
мениджър счита, че този сравнителен 
показател дава възможност за 
подходящо сравнение за целите за 
постигнатите резултати, като се имат 
предвид инвестиционната цел и 
политика на Фонда. 

 

е избран, защото инвестиционният 
мениджър счита, че този сравнителен 
показател дава възможност за 
подходящо сравнение за целите за 
постигнатите резултати, като се имат 
предвид инвестиционната цел и 
политика на Фонда. 

Сравнителният(те) показател(и) не 
взема(т) предвид екологичните и 
социалните характеристики или 
устойчивата цел (според случая) на 
Фонда. 

 Отчитане на специфичния риск 

Фондът има екологични и/или 
социални характеристики (по смисъла 
на Член 8 от Регламента относно 
оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги (SFDR). Фонд с тези 
характеристики може да има 
ограничена експозиция към някои 
компании, индустрии или сектори в 
резултат на това и Фондът може да се 
откаже от определени инвестиционни 
възможности или да се лиши от 
определени участия, които не 
съответстват на критериите му за 
устойчивост, избрани от 
инвестиционния мениджър. Тъй като 
инвеститорите може да се различават 
във възгледите си за това какво 
представлява устойчиво инвестиране, 
Фондът може да инвестира и в 
компании, които не отразяват 
убежденията и ценностите на 
конкретен инвеститор. Моля, вижте 
Приложение II за повече подробности 
относно рисковете за устойчивост. 

 Критерии за устойчивост 

Инвестиционният мениджър прилага 
критерии за управление и устойчивост 
при избора на инвестиции за Фонда. 
Стратегията цели да се идентифицират 
ценни книжа, демонстриращи добри 
или подобряващи се характеристики и 
показатели за устойчивост.  

Инвестиционният мениджър се стреми 
да избягва, санкционира или изключва 
обезпечения, структури или 
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представители, които налагат висок 
разходи върху екологията и 
обществото, или такива, които нямат 
приемливо управление.  

Това включва: 

─ Изключването на сектори, активи 
или обезпечения, за които 
Инвестиционният мениджър смята, 
че налагат съществени 
некомпенсирани разходи за 
екологията, както и онези, които 
налагат необосновани социални 
разходи 

─ Включването на ценни книжа, които 
доказват подобрения на 
съществуващи активи, условия за 
заеми или управление, въз основа 
на методологията за оценяване на 
Инвестиционния мениджър.  

Ценните книжа са класифицирани 
съгласно екологични, социални и 
управленски фактори, като се използва 
система за оценка, по която се 
присъждат точки по 100-точкова/100-
процентова скала. Тези оценки след 
това се преобразуват в система за 
оценяване от 1 до 5 звезди, като 5 
звезди са най-високата оценка.   

Инвестиционният мениджър 
гарантира, че поне 80% от активите 
във Фонда са оценени в тип 3 
категориите за устойчивост (3, 4 и 5 
звезди), и ще инвестира 100% от 
активите в тези с 2 или повече звезди. 

Основните източници на информация, 
използвани за извършване на анализа, 
са частните инструменти и 
изследвания на Инвестиционния 
мениджър, въпросници за ЕСУ, 
обществена информация, заявки за 
секюризация и проучвания на трети 
страни. 

 

Asian Local 
Currency Bond 

 

Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и доход над индекса iBoxx 
Asian Local Currency Bond след 
приспадане на таксите за период от 
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три до пет години чрез инвестиране в 
азиатски облигации с фиксирана 
доходност, деноминирани в местни 
валути. 

три до пет години чрез инвестиране в 
азиатски облигации с фиксирана 
доходност, деноминирани в местни 
валути. 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с фиксиран 
доход с кредитен рейтинг, равен на 
или под инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг равностоен 
рейтинг на други агенции за кредитен 
рейтинг за облигациите с кредитен 
рейтинг и подразбиращи се рейтинги 
на Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг), деноминирани в 
местни валути и издадени от 
правителства, държавни агенции и 
компании в Азия (с изключение на 
Япония), и деривати, свързани с 
горепосочените инструменти. За 
целите на този Фонд Азия включва 
следните западноазиатски държави: 
Бахрейн, Израел, Ливан, Оман, Катар, 
Саудитска Арабия, Турция и 
Обединените арабски емирства. 

Фондът може да инвестира директно в 
континентален Китай чрез (i) схеми 
RQFII или схеми, свързани с QFII, 
осъществявани под надзора на 
китайската Комисия за регулиране на 
ценните книжа, при условие че се 
спазва инвестиционно ограничение 
1.(A) (5) (I) от Приложение I и/или те 
отговорят на изискванията за 
инвестиционни фондове и (ii) 
регулирани пазари (включително CIBM 
чрез Bond Connect или CIBM Direct). 

Инвестиции в регулирани пазари на 
континентален Китай и междубанкови 
пазари на облигации могат да се 
извършват и косвено чрез записи, 
сертификати и други инструменти 
(които отговарят на изискванията за 
прехвърлими ценни книжа и не 
включват деривативен елемент), 
инвестиционни фондове от отворен 
тип и допустими деривативни сделки. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
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рейтинг на други агенции за кредитен 
рейтинг за облигациите с кредитен 
рейтинг и подразбиращи се рейтинги 
на Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг), деноминирани в 
местни валути и издадени от 
правителства, държавни агенции и 
компании в Азия (с изключение на 
Япония), и деривати, свързани с 
горепосочените инструменти. За 
целите на този Фонд Азия включва 
следните западноазиатски държави: 
Бахрейн, Израел, Ливан, Оман, Катар, 
Саудитска Арабия, Турция и 
Обединените арабски емирства. 

Фондът може да инвестира директно в 
континентален Китай чрез (i) схеми 
RQFII или схеми, свързани с QFII, 
осъществявани под надзора на 
китайската Комисия за регулиране на 
ценните книжа, при условие че се 
спазва инвестиционно ограничение 
1.(A) (5) (I) от Приложение I и/или те 
отговорят на изискванията за 
инвестиционни фондове и (ii) 
регулирани пазари (включително CIBM 
чрез Bond Connect или CIBM Direct). 

Инвестиции в регулирани пазари на 
континентален Китай и междубанкови 
пазари на облигации могат да се 
извършват и косвено чрез записи, 
сертификати и други инструменти 
(които отговарят на изискванията за 
прехвърлими ценни книжа и не 
включват деривативен елемент), 
инвестиционни фондове от отворен 
тип и допустими деривативни сделки. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
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непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът възнамерява да използва 
деривати (включително суапове на 
обща възвръщаемост и дълги и къси 
валутни форуърди) с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. Когато Фондът използва 
суапове на обща възвръщаемост, 
базовите активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът може да 
инвестира съгласно инвестиционната 
си цел и политика. По-конкретно, целта е 
да се използват суапове с обща 
възвръщаемост на временна база при 
пазарни условия, вкл. но не само, за 
периоди на бавен икономически 
растеж и падащи лихвени проценти, 
както и когато възгледът на 
Инвестиционния мениджър е, че спред 
премиите за държавен дълг ще се 
свият. Брутната експозиция на 
суаповете на обща възвръщаемост 
няма да превишава 20% и се очаква да 
остане в диапазона от 0% до 5% от 
нетната стойност на активите. При 
някои обстоятелства този дял може да 
бъде по-висок. 

 

непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът възнамерява да използва 
деривати (включително суапове на 
обща възвръщаемост и дълги и къси 
валутни форуърди) с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. Когато Фондът използва 
суапове на обща възвръщаемост, 
базовите активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът може да 
инвестира съгласно инвестиционната 
си цел и политика. По-конкретно, целта 
е да се използват суапове с обща 
възвръщаемост на временна база при 
пазарни условия, вкл. но не само, за 
периоди на бавен икономически 
растеж и падащи лихвени проценти, 
както и когато възгледът на 
Инвестиционния мениджър е, че спред 
премиите за държавен дълг ще се 
свият. Брутната експозиция на 
суаповете на обща възвръщаемост 
няма да превишава 20% и се очаква да 
остане в диапазона от 0% до 5% от 
нетната стойност на активите. При 
някои обстоятелства този дял може да 
бъде по-висок. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса iBoxx 
Asian Local Currency Bond въз основа на 
критериите за оценка на 
Инвестиционния мениджър. Повече 
информация за инвестиционния 
процес, който се използва за постигане 
на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

Фондът не инвестира пряко в 
определени дейности, индустрии или 
групи емитенти над лимитите, 
посочени в „Информация за 
устойчивост“ на уебсайта на фонда, 
достъпен чрез 
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www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който 
представлява превишаване на индекса 
iBoxx Asian Local Currency Bond. Очаква 
се инвестиционната вселена на Фонда 
да се припокрива съществено с 
компонентите на целевия сравнителен 
показател. Инвестиционният 
мениджър инвестира на дискреционна 
основа и няма ограничения за 
степента, до която портфейлът и 
резултатите на Фонда може да се 
отклоняват от целевия сравнителен 
показател. Инвестиционният 
мениджър ще инвестира в компании 
или сектори, които не са включени в 
сравнителния показател, за да се 
възползва от специфични 
възможности за инвестиции. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото е представителен за 
вида инвестиции, в който е най-
вероятно да инвестира Фондът, и 
поради това е подходяща цел по 
отношение на доходността, която 
Фондът цели да предостави. 

 

Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който 
представлява превишаване на индекса 
iBoxx Asian Local Currency Bond. Очаква 
се инвестиционната вселена на Фонда 
да се припокрива съществено с 
компонентите на целевия сравнителен 
показател. Инвестиционният 
мениджър инвестира на дискреционна 
основа и няма ограничения за 
степента, до която портфейлът и 
резултатите на Фонда може да се 
отклоняват от целевия сравнителен 
показател. Инвестиционният 
мениджър ще инвестира в компании 
или сектори, които не са включени в 
сравнителния показател, за да се 
възползва от специфични 
възможности за инвестиции. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото е представителен за 
вида инвестиции, в който е най-
вероятно да инвестира Фондът, и 
поради това е подходяща цел по 
отношение на доходността, която 
Фондът цели да предостави. 

Сравнителният(те) показател(и) не 
взема(т) предвид екологичните и 
социалните характеристики или 
устойчивата цел (според случая) на 
Фонда. 

 Отчитане на специфичния риск 

Фондът има екологични и/или 
социални характеристики (по смисъла 
на Член 8 от Регламента относно 
оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги (SFDR). Фонд с тези 
характеристики може да има 
ограничена експозиция към някои 
компании, индустрии или сектори в 
резултат на това и Фондът може да се 
откаже от определени инвестиционни 
възможности или да се лиши от 
определени участия, които не 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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съответстват на критериите му за 
устойчивост, избрани от 
инвестиционния мениджър. Тъй като 
инвеститорите може да се различават 
във възгледите си за това какво 
представлява устойчиво инвестиране, 
Фондът може да инвестира и в 
компании, които не отразяват 
убежденията и ценностите на 
конкретен инвеститор. Моля, вижте 
Приложение II за повече подробности 
относно рисковете за устойчивост. 

 Критерии за устойчивост 

Инвестиционният мениджър прилага 
критерии за управление и устойчивост 
при избора на инвестиции за Фонда.  

Стратегията има за цел да 
идентифицира емитенти, 
демонстриращи добри или 
подобряващи се показатели за 
устойчивост, и такива, които налагат 
високи разходи за околната среда и 
обществото. Това включва: 

─ изключването на емитенти, за които 
инвестиционният мениджър смята, 
че имат бизнеси, които са 
съществено вредни за климата и 
налагат неоправдани социални 
разходи.  

─ включването на емитенти, които 
демонстрират стабилни и 
подобряващи се траектории на 
устойчивост, и емитенти, които 
демонстрират добро управление 
въз основа на методологията за 
оценка на устойчивостта на 
Инвестиционния мениджър.  

Инвестиционният мениджър може 
също така да се ангажира с компании, 
за да се насърчи прозрачността, 
преминаването към кръгова 
икономика с по-нисък интензитет на 
въглеродните емисии и отговорното 
социално поведение, което насърчава 
устойчивия растеж и алфа-
поколението.  

Основните източници на информация, 
използвани за извършване на анализа, 
са вътрешнофирмените инструменти и 
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изследвания на инвестиционния 
мениджър, изследвания на трети 
страни, доклади на НПО и експертни 
мрежи. Инвестиционният мениджър 
също така извършва собствен анализ 
на публично достъпна информация, 
предоставена от компаниите, 
включително информация, 
предоставена в отчетите за 
устойчивост на компанията и други 
приложими материали на компанията. 

Повече подробности за подхода на 
Инвестиционния мениджър към 
устойчивостта и ангажирането му с 
компании са на разположение на 
уебсайта 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Инвестиционният мениджър 
гарантира, че най-малко: 

─ 90% от дяловите ценни книжа, 
емитирани от големи компании със 
седалище в развити държави; ценни 
книжа с фиксирана или плаваща 
лихва, както и инструменти на 
паричния пазар с кредитен рейтинг 
от инвестиционен клас; и държавен 
дълг, емитиран от развитите 
държави; и 

─ 75% от дяловите ценни книжа, 
емитирани от големи компании със 
седалище в развиващи се държави; 
дялови ценни книжа, емитирани от 
малки и средни компании; ценни 
книжа с фиксирана или плаваща 
лихва, както и инструменти на 
паричния пазар с кредитен рейтинг 
с висока доходност; и държавен 
дълг, емитиран от развиващите се 
държави, 

държани в портфейла на Фонда, се 
оценяват спрямо критериите за 
устойчивост. За целите на този тест 
малки компании са тези с пазарна 
капитализация под 5 милиарда евро, 
средни компании са тези между 5 
милиарда и 10 милиарда евро, а 
големи компании са тези над 10 
милиарда евро. 
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China Local 
Currency Bond 

Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и доход над индекса iBoxx 
ALBI China Onshore след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана доходност, деноминирани в 
китайски ренминби юани (CNY). 

Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и доход над индекса iBoxx 
ALBI China Onshore след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана доходност, деноминирани в 
китайски ренминби юани (CNY). 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
конвертируеми облигации и 
инвестиции на паричния пазар, 
деноминирани или хеджирани обратно 
в китайски ренминби юани (CNY). 

Тези инструменти може да бъдат 
издадени извън или в континенталната 
част на Китай от правителства, 
държавни агенции, наднационални 
институции и компании, които може да 
са или да не са установени или 
учредени в континентален Китай в 
различни сектори и кредитно качество. 
Фондът може да инвестира и в ценни 
книжа с фиксиран доход, 
деноминирани в китайски офшорни 
юани (CNH). 

Фондът може да инвестира до 30% от 
активите си в ценни книжа с кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг за облигациите с 
кредитен рейтинг и подразбиращи се 
рейтинги на Schroders за облигациите 
без кредитен рейтинг). 

Фондът може да инвестира в 
инструменти, търгувани на пазара на 
облигации в RMB в Хонконг, и в 
инструменти, деноминирани в RMB, 
търгувани на други регулирани пазари. 

Фондът може да инвестира директно в 
континентален Китай чрез (i) схеми 
RQFII или схеми, свързани с QFII, 
осъществявани под надзора на 
китайската Комисия за регулиране на 
ценните книжа, при условие че се 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
конвертируеми облигации и 
инвестиции на паричния пазар, 
деноминирани или хеджирани обратно 
в китайски ренминби юани (CNY). 

Тези инструменти може да бъдат 
издадени извън или в континенталната 
част на Китай от правителства, 
държавни агенции, наднационални 
институции и компании, които може да 
са или да не са установени или 
учредени в континентален Китай в 
различни сектори и кредитно качество. 
Фондът може да инвестира и в ценни 
книжа с фиксиран доход, 
деноминирани в китайски офшорни 
юани (CNH). 

Фондът може да инвестира до 30% от 
активите си в ценни книжа с кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг за облигациите с 
кредитен рейтинг и подразбиращи се 
рейтинги на Schroders за облигациите 
без кредитен рейтинг). 

Фондът може да инвестира в 
инструменти, търгувани на пазара на 
облигации в RMB в Хонконг, и в 
инструменти, деноминирани в RMB, 
търгувани на други регулирани пазари. 

Фондът може да инвестира директно в 
континентален Китай чрез (i) схеми 
RQFII или схеми, свързани с QFII, 
осъществявани под надзора на 
китайската Комисия за регулиране на 
ценните книжа, при условие че се 
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спазва инвестиционно ограничение 
1.(A) (5) (I) от Приложение I и/или те 
отговорят на изискванията за 
инвестиционни фондове и (ii) 
регулирани пазари (включително CIBM 
чрез Bond Connect или CIBM Direct). 

Инвестиции в регулирани пазари на 
континентален Китай и междубанкови 
пазари на облигации могат да се 
извършват и косвено чрез записи, 
сертификати и други инструменти 
(които отговарят на изискванията за 
прехвърлими ценни книжа и не 
включват деривативен елемент), 
инвестиционни фондове от отворен 
тип и допустими финансови 
деривативни инструменти. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. 

 

спазва инвестиционно ограничение 
1.(A) (5) (I) от Приложение I и/или те 
отговорят на изискванията за 
инвестиционни фондове и (ii) 
регулирани пазари (включително CIBM 
чрез Bond Connect или CIBM Direct). 

Инвестиции в регулирани пазари на 
континентален Китай и междубанкови 
пазари на облигации могат да се 
извършват и косвено чрез записи, 
сертификати и други инструменти 
(които отговарят на изискванията за 
прехвърлими ценни книжа и не 
включват деривативен елемент), 
инвестиционни фондове от отворен 
тип и допустими финансови 
деривативни инструменти. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса iBoxx 
ALBI China Onshore въз основа на 
критериите за оценка на 
Инвестиционния мениджър. Повече 
информация за инвестиционния 
процес, който се използва за постигане 
на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

Фондът не инвестира пряко в 
определени дейности, индустрии или 
групи емитенти над лимитите, 
посочени в „Информация за 
устойчивост“ на уебсайта на фонда, 
достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

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

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който 
представлява превишаване на индекса 
iBoxx ALBI China Onshore. Очаква се 
инвестиционната вселена на Фонда да 
се припокрива съществено с 
компонентите на целевия сравнителен 
показател. Инвестиционният 
мениджър инвестира на дискреционна 
основа и няма ограничения за 
степента, до която портфейлът и 
резултатите на Фонда може да се 
отклоняват от целевия сравнителен 
показател. Инвестиционният 
мениджър ще инвестира в компании 
или сектори, които не са включени в 
целевия сравнителен показател, за да 
се възползва от специфични 
възможности за инвестиции. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото е представителен за 
вида инвестиции, в който е най-
вероятно да инвестира Фондът, и 
поради това е подходяща цел по 
отношение на доходността, която 
Фондът цели да предостави. 

 

Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който 
представлява превишаване на индекса 
iBoxx ALBI China Onshore. Очаква се 
инвестиционната вселена на Фонда да 
се припокрива съществено с 
компонентите на целевия сравнителен 
показател. Инвестиционният 
мениджър инвестира на дискреционна 
основа и няма ограничения за 
степента, до която портфейлът и 
резултатите на Фонда може да се 
отклоняват от целевия сравнителен 
показател. Инвестиционният 
мениджър ще инвестира в компании 
или сектори, които не са включени в 
целевия сравнителен показател, за да 
се възползва от специфични 
възможности за инвестиции. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото е представителен за 
вида инвестиции, в който е най-
вероятно да инвестира Фондът, и 
поради това е подходяща цел по 
отношение на доходността, която 
Фондът цели да предостави. 

Сравнителният(те) показател(и) не 
взема(т) предвид екологичните и 
социалните характеристики или 
устойчивата цел (според случая) на 
Фонда. 

 Отчитане на специфичния риск 

Фондът има екологични и/или 
социални характеристики (по смисъла 
на Член 8 от Регламента относно 
оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги (SFDR). Фонд с тези 
характеристики може да има 
ограничена експозиция към някои 
компании, индустрии или сектори в 
резултат на това и Фондът може да се 
откаже от определени инвестиционни 
възможности или да се лиши от 
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определени участия, които не 
съответстват на критериите му за 
устойчивост, избрани от 
инвестиционния мениджър. Тъй като 
инвеститорите може да се различават 
във възгледите си за това какво 
представлява устойчиво инвестиране, 
Фондът може да инвестира и в 
компании, които не отразяват 
убежденията и ценностите на 
конкретен инвеститор. Моля, вижте 
Приложение II за повече подробности 
относно рисковете за устойчивост. 

 Критерии за устойчивост 

Инвестиционният мениджър прилага 
критерии за управление и устойчивост 
при избора на инвестиции за Фонда.  

Стратегията има за цел да 
идентифицира емитенти, 
демонстриращи добри или 
подобряващи се показатели за 
устойчивост, и такива, които налагат 
високи разходи за околната среда и 
обществото. Това включва: 

─ изключването на емитенти, за които 
инвестиционният мениджър смята, 
че имат бизнеси, които са 
съществено вредни за климата и 
налагат неоправдани социални 
разходи.  

─ включването на емитенти, които 
демонстрират стабилни и 
подобряващи се траектории на 
устойчивост, и емитенти, които 
демонстрират добро управление 
въз основа на методологията за 
оценка на устойчивостта на 
Инвестиционния мениджър.  

Инвестиционният мениджър може 
също така да се ангажира с компании, 
за да се насърчи прозрачността, 
преминаването към кръгова 
икономика с по-нисък интензитет на 
въглеродните емисии и отговорното 
социално поведение, което насърчава 
устойчивия растеж и алфа-
поколението.  

Основните източници на информация, 
използвани за извършване на анализа, 
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са вътрешнофирмените инструменти и 
изследвания на инвестиционния 
мениджър, изследвания на трети 
страни, доклади на НПО и експертни 
мрежи. Инвестиционният мениджър 
също така извършва собствен анализ 
на публично достъпна информация, 
предоставена от компаниите, 
включително информация, 
предоставена в отчетите за 
устойчивост на компанията и други 
приложими материали на компанията. 

Повече подробности за подхода на 
Инвестиционния мениджър към 
устойчивостта и ангажирането му с 
компании са на разположение на 
уебсайта 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Инвестиционният мениджър 
гарантира, че най-малко: 

─ 90% от дяловите ценни книжа, 
емитирани от големи компании със 
седалище в развити държави; ценни 
книжа с фиксирана или плаваща 
лихва, както и инструменти на 
паричния пазар с кредитен рейтинг 
от инвестиционен клас; и държавен 
дълг, емитиран от развитите 
държави; и 

─ 75% от дяловите ценни книжа, 
емитирани от големи компании със 
седалище в развиващи се държави; 
дялови ценни книжа, емитирани от 
малки и средни компании; ценни 
книжа с фиксирана или плаваща 
лихва, както и инструменти на 
паричния пазар с кредитен рейтинг 
с висока доходност; и държавен 
дълг, емитиран от развиващите се 
държави, 

държани в портфейла на Фонда, се 
оценяват спрямо критериите за 
устойчивост. За целите на този тест 
малки компании са тези с пазарна 
капитализация под 5 милиарда евро, 
средни компании са тези между 5 
милиарда и 10 милиарда евро, а 
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големи компании са тези над 10 
милиарда евро. 

China 
Opportunities 

Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI China (Net 
TR) след приспадане на таксите за 
период от три до пет години чрез 
инвестиране в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на 
китайски компании. 

Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI China (Net 
TR) след приспадане на таксите за 
период от три до пет години чрез 
инвестиране в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на 
китайски компании. 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на 
китайски компании. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B- и H-акции и може да 
инвестира по-малко от 50% от активите 
си (на нетна база) пряко или непряко 
(например чрез бележки за участие) в 
китайски А-акции чрез: 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
и Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- Схемата Renminbi Qualified 
Institutional Investor (RQFII); 

- акции, листнати на STAR борда и 
ChiNext; и 

- регулирани пазари. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с цел 
намаляване на риска или по-ефективно 
управление на Фонда.  

 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на 
китайски компании. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B- и H-акции и може да 
инвестира по-малко от 50% от активите 
си (на нетна база) пряко или непряко 
(например чрез бележки за участие) в 
китайски А-акции чрез: 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
и Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- Схемата Renminbi Qualified 
Institutional Investor (RQFII); 

- акции, листнати на STAR борда и 
ChiNext; и 

- регулирани пазари. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с 
цел намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда.  

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
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China (Net TR) въз основа на 
рейтинговите критерии на 
Инвестиционния мениджър. Повече 
информация за инвестиционния 
процес, който се използва за постигане 
на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

Фондът не инвестира пряко в 
определени дейности, индустрии или 
групи емитенти над лимитите, 
посочени в „Информация за 
устойчивост“ на уебсайта на фонда, 
достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който 
представлява надвишаване на индекса 
MSCI China (Net TR) и се сравнява с 
категорията Morningstar China Equity. 
Инвестиционната вселена на Фонда се 
очаква да се припокрива до 
ограничена степен с компонентите на 
целевия сравнителен показател. 
Съпоставимият сравнителен показател 
е включен само с цел сравнение на 
резултатите и не определя начина, по 
който Инвестиционният мениджър 
инвестира активите на Фонда. 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна основа и 
няма ограничения за степента, до 
която портфейлът и резултатите на 
Фонда може да се отклоняват от 
целевия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или сектори, 
които не са включени в целевия 
сравнителен показател, за да се 
възползва от специфични 
възможности за инвестиции. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото е представителен за 
вида инвестиции, в който е най-
вероятно да инвестира Фондът, и 
поради това е подходяща цел по 
отношение на доходността, която 
Фондът цели да предостави. 

Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който 
представлява надвишаване на индекса 
MSCI China (Net TR) и се сравнява с 
категорията Morningstar China Equity. 
Инвестиционната вселена на Фонда се 
очаква да се припокрива до 
ограничена степен с компонентите на 
целевия сравнителен показател. 
Съпоставимият сравнителен показател 
е включен само с цел сравнение на 
резултатите и не определя начина, по 
който Инвестиционният мениджър 
инвестира активите на Фонда. 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна основа и 
няма ограничения за степента, до 
която портфейлът и резултатите на 
Фонда може да се отклоняват от 
целевия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или сектори, 
които не са включени в целевия 
сравнителен показател, за да се 
възползва от специфични 
възможности за инвестиции. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото е представителен за 
вида инвестиции, в който е най-
вероятно да инвестира Фондът, и 
поради това е подходяща цел по 
отношение на доходността, която 
Фондът цели да предостави. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Съпоставимият сравнителен показател 
е избран, защото инвестиционният 
мениджър счита, че този сравнителен 
показател дава възможност за 
подходящо сравнение за целите за 
постигнатите резултати, като се имат 
предвид инвестиционната цел и 
политика на Фонда. 

 

Съпоставимият сравнителен показател 
е избран, защото инвестиционният 
мениджър счита, че този сравнителен 
показател дава възможност за 
подходящо сравнение за целите за 
постигнатите резултати, като се имат 
предвид инвестиционната цел и 
политика на Фонда. 

Сравнителният(те) показател(и) не 
взема(т) предвид екологичните и 
социалните характеристики или 
устойчивата цел (според случая) на 
Фонда. 

 Отчитане на специфичния риск 

Фондът има екологични и/или 
социални характеристики (по смисъла 
на Член 8 от Регламента относно 
оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги (SFDR). Фонд с тези 
характеристики може да има 
ограничена експозиция към някои 
компании, индустрии или сектори в 
резултат на това и Фондът може да се 
откаже от определени инвестиционни 
възможности или да се лиши от 
определени участия, които не 
съответстват на критериите му за 
устойчивост, избрани от 
инвестиционния мениджър. Тъй като 
инвеститорите може да се различават 
във възгледите си за това какво 
представлява устойчиво инвестиране, 
Фондът може да инвестира и в 
компании, които не отразяват 
убежденията и ценностите на 
конкретен инвеститор. Моля, вижте 
Приложение II за повече подробности 
относно рисковете за устойчивост. 

 Критерии за устойчивост 

Инвестиционният мениджър прилага 
критерии за управление и устойчивост 
при избора на инвестиции за Фонда.  

При избора и оценката на 
потенциалните инвестиционни 
възможности и участия компаниите се 
оценяват въз основа на 
вътрешнофирмен подход, основан на 
заинтересованите страни, спрямо 
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критерии, включващи, но не само, (1) 
добри практики на управление; (2) 
въздействие върху околната среда и 
местните общности; и (3) справедливо 
и коректно отношение към 
служителите, доставчиците и 
клиентите. Информация и данни, 
получени от вътрешнофирмените 
инструменти за устойчивост на 
Schroders, се използват в тази оценка и 
процеса на надлежна проверка.  

Чрез собствения анализ и текущия 
ангажимент на Инвестиционния 
мениджър с тези компании може да се 
счете за допустимо предприемането на 
конкретни стъпки за преход от бизнес 
сегменти, които не отговарят на 
критериите за устойчивост или за 
подобряване на съответните области 
със слаби страни. Инвестиционният 
мениджър може да счита тези 
компании за допустими за 
инвестиране, преди да види промени в 
рейтингите и класиранията на 
компанията както във вътрешните, 
така и във външните показатели за 
оценка. 

Основните източници на информация, 
използвани за извършване на анализа, 
включват вътрешнофирмените 
инструменти и изследвания на 
инвестиционния мениджър, 
изследвания на трети страни, доклади 
на НПО и експертни мрежи. 
Инвестиционният мениджър също така 
извършва собствен анализ на 
публично достъпна информация, 
предоставена от компаниите, 
включително информация, 
предоставена в отчетите за 
устойчивост на компанията и други 
приложими материали на компанията. 

Повече подробности за подхода на 
Инвестиционния мениджър към 
устойчивостта и ангажирането му с 
компании са на разположение на 
уебсайта 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 
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Инвестиционният мениджър 
гарантира, че най-малко: 

─ 90% от дяловите ценни книжа, 
емитирани от големи компании със 
седалище в развити държави; ценни 
книжа с фиксирана или плаваща лихва, 
както и инструменти на паричния 
пазар с кредитен рейтинг от 
инвестиционен клас; и държавен дълг, 
емитиран от развитите държави; и 

─ 75% от дяловите ценни книжа, 
емитирани от големи компании със 
седалище в развиващи се държави; 
дялови ценни книжа, емитирани от 
малки и средни компании; ценни 
книжа с фиксирана или плаваща лихва, 
както и инструменти на паричния 
пазар с кредитен рейтинг с висока 
доходност; и държавен дълг, емитиран 
от развиващите се държави, 

държани в портфейла на Фонда, се 
оценяват спрямо критериите за 
устойчивост. За целите на този тест 
малки компании са тези с пазарна 
капитализация под 5 милиарда евро, 
средни компании са тези между 5 
милиарда и 10 милиарда евро, а 
големи компании са тези над 10 
милиарда евро. 

Global Bond Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса 
Bloomberg Global Aggregate Bond след 
приспадане на таксите за период от 
три до пет години чрез инвестиране в 
ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва. 

 

Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса 
Bloomberg Global Aggregate Bond след 
приспадане на таксите за период от 
три до пет години чрез инвестиране в 
ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва. 

 Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва с кредитен 
рейтинг, равен или по-нисък от 
инвестиционния (измерен по Standard 
& Poor's или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг), 
издадени от правителства, държавни 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва с кредитен 
рейтинг, равен или по-нисък от 
инвестиционния (измерен по Standard 
& Poor's или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг), 
издадени от правителства, държавни 
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агенции, наднационални институции и 
компании в цял свят в различни 
валути. 

Фондът може да инвестира: 

- до 10% от активите си в условно 
конвертируеми облигации; 

- до 30% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); и 

- до 40% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи, 
ценни книжа, обезпечени с 
ипотеки на търговски обекти, 
и/или ценни книжа, обезпечени с 
ипотеки на жилищни имоти, 
издадени в цял свят, с кредитен 
рейтинг, равен или под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг). 
Базовите активи могат да 
включват вземания по кредитни 
карти, лични заеми, автозаеми, 
малки бизнес заеми, отдавания 
под наем, ипотеки на търговски 
обекти и ипотеки на жилищни 
имоти. 

Фондът може да инвестира в 
континентален Китай чрез 
регулираните пазари (включително на 
Междубанковия облигационен пазар 
на Китай (CIBM) чрез Bond Connect или 
CIBM Direct). 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 

агенции, наднационални институции и 
компании в цял свят в различни 
валути. 

Фондът може да инвестира: 

- до 10% от активите си в условно 
конвертируеми облигации; 

- до 30% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); и 

- до 40% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи, 
ценни книжа, обезпечени с 
ипотеки на търговски обекти, 
и/или ценни книжа, обезпечени с 
ипотеки на жилищни имоти, 
издадени в цял свят, с кредитен 
рейтинг, равен или под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг). 
Базовите активи могат да 
включват вземания по кредитни 
карти, лични заеми, автозаеми, 
малки бизнес заеми, отдавания 
под наем, ипотеки на търговски 
обекти и ипотеки на жилищни 
имоти. 

Фондът може да инвестира в 
континентален Китай чрез 
регулираните пазари (включително на 
Междубанковия облигационен пазар 
на Китай (CIBM) чрез Bond Connect или 
CIBM Direct). 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
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ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с 
цел постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска или по-
ефективно управление на Фонда. 

 

ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с 
цел постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска или по-
ефективно управление на Фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса 
Bloomberg Global Aggregate Bond въз 
основа на рейтинговата система на 
Инвестиционния мениджър. Повече 
информация за инвестиционния 
процес, който се използва за постигане 
на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

Фондът не инвестира пряко в 
определени дейности, индустрии или 
групи емитенти над лимитите, 
посочени в „Информация за 
устойчивост“ на уебсайта на фонда, 
достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който 
представлява превишаване на индекса 
Bloomberg Global Aggregate Bond. 
Инвестиционната вселена на Фонда се 
очаква да се припокрива до 
ограничена степен с компонентите на 
целевия сравнителен показател. 
Въпреки това Фондът вероятно ще 
отразява определени характеристики 
на целевия сравнителен показател (а 
именно кредитно 
качество/продължителност, валутна 
експозиция/експозиция към 
определени емитенти). 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна основа и 
няма ограничения за степента, до 
която портфейлът и резултатите на 
Фонда може да се отклоняват от 
целевия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или сектори, 
които не са включени в целевия 
сравнителен показател, за да се 

Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който 
представлява превишаване на индекса 
Bloomberg Global Aggregate Bond. 
Инвестиционната вселена на Фонда се 
очаква да се припокрива до 
ограничена степен с компонентите на 
целевия сравнителен показател. 
Въпреки това Фондът вероятно ще 
отразява определени характеристики 
на целевия сравнителен показател (а 
именно кредитно 
качество/продължителност, валутна 
експозиция/експозиция към 
определени емитенти). 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна основа и 
няма ограничения за степента, до 
която портфейлът и резултатите на 
Фонда може да се отклоняват от 
целевия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или сектори, 
които не са включени в целевия 
сравнителен показател, за да се 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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възползва от специфични 
възможности за инвестиции. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото е представителен за 
вида инвестиции, в който е най-
вероятно да инвестира Фондът, и 
поради това е подходяща цел по 
отношение на доходността, която 
Фондът цели да предостави. 

 

възползва от специфични 
възможности за инвестиции. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото е представителен за 
вида инвестиции, в който е най-
вероятно да инвестира Фондът, и 
поради това е подходяща цел по 
отношение на доходността, която 
Фондът цели да предостави. 

Сравнителният(те) показател(и) не 
взема(т) предвид екологичните и 
социалните характеристики или 
устойчивата цел (според случая) на 
Фонда. 

  Отчитане на специфичния риск 

Фондът има екологични и/или 
социални характеристики (по смисъла 
на Член 8 от Регламента относно 
оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги (SFDR). Фонд с тези 
характеристики може да има 
ограничена експозиция към някои 
компании, индустрии или сектори в 
резултат на това и Фондът може да се 
откаже от определени инвестиционни 
възможности или да се лиши от 
определени участия, които не 
съответстват на критериите му за 
устойчивост, избрани от 
инвестиционния мениджър. Тъй като 
инвеститорите може да се различават 
във възгледите си за това какво 
представлява устойчиво инвестиране, 
Фондът може да инвестира и в 
компании, които не отразяват 
убежденията и ценностите на 
конкретен инвеститор. Моля, вижте 
Приложение II за повече подробности 
относно рисковете за устойчивост. 

  Критерии за устойчивост 

Инвестиционният мениджър прилага 
критерии за управление и устойчивост 
при избора на инвестиции за Фонда. 

Факторите на устойчивост се оценяват 
– както на пазара на държавни дългови 
инструменти, така и в решенията за 
разпределяне на кредити – в тандем с 
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макроикономическите фактори в 
целия тематичен инвестиционен 
процес отгоре надолу на 
Инвестиционния мениджър. 

При оценката на факторите за 
устойчивост на суверенните емитенти, 
Инвестиционният мениджър счита, че 
държавите със стабилни и 
некорумпирани правителства 
вероятно ще бъдат по-склонни и 
способни да обслужват дълговете си, 
докато политическите съображения, 
включително въздействието на 
социалните и управленските фактори, 
могат да повлияят на инфлацията и 
валутния профил на държавата и по 
този начин оказват съществено 
влияние върху реалната стойност на 
дълга. Въздействието върху околната 
среда – което може да бъде по-уместно 
в дългосрочен план – също е 
включено. Подходът на 
Инвестиционния мениджър включва 
използването на собствени 
инструменти за устойчивост на 
Schroders за класиране на държавите 
чрез измерване на техните резултати 
спрямо множество показатели, 
свързани с устойчивостта. 

Решенията за подбор на кредит се 
делегират на специализираните екипи 
за кредитни инвестиции на 
Инвестиционния мениджър, които 
имат за цел да идентифицират 
емитентите, демонстриращи добри 
или подобряващи се 
идентификационните данни за 
устойчивост, както и тези, които 
налагат високи разходи за околната 
среда и обществото. Това включва: 

– Изключването на емитенти, за които 
Инвестиционният мениджър смята, че 
имат бизнеси, които са съществено 
вредни за околната среда или налагат 
неоправдани социални разходи; и 

– Включването на емитенти, които 
демонстрират стабилни и 
подобряващи се траектории на 
устойчивост, и емитенти, които 
демонстрират добро управление въз 
основа на методологията за оценка на 
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устойчивостта на инвестиционния 
мениджър. 

Основните източници на информация, 
използвани за извършване на този 
анализ, са вътрешнофирмените 
инструменти и изследвания на 
инвестиционния мениджър, 
изследвания на трети страни, доклади 
на НПО и експертни мрежи. За 
корпоративни емитенти 
Инвестиционният мениджър също така 
извършва собствен анализ на 
публично достъпна информация, 
предоставена от компаниите, 
включително информация, 
предоставена в отчетите за 
устойчивост на компанията и други 
приложими материали на компанията. 

Повече подробности за подхода на 
Инвестиционния мениджър към 
устойчивостта и ангажирането му с 
компании са на разположение на 
уебсайта 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Инвестиционният мениджър 
гарантира, че най-малко: 

– 90% от дяловите ценни книжа, 
емитирани от големи компании със 
седалище в развити държави; ценни 
книжа с фиксирана или плаваща лихва, 
както и инструменти на паричния 
пазар с кредитен рейтинг от 
инвестиционен клас; и държавен дълг, 
емитиран от развитите държави; и 

– 75% от дяловите ценни книжа, 
емитирани от големи компании със 
седалище в развиващи се държави; 
дялови ценни книжа, емитирани от 
малки и средни компании; ценни 
книжа с фиксирана или плаваща лихва, 
както и инструменти на паричния 
пазар с кредитен рейтинг с висока 
доходност; и държавен дълг, емитиран 
от развиващите се държави, 

държани в портфейла на Фонда, се 
оценяват спрямо критериите за 
устойчивост. За целите на този тест 
малки компании са тези с пазарна 
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капитализация под 5 милиарда евро, 
средни компании са тези между 5 
милиарда и 10 милиарда евро, а 
големи компании са тези над 10 
милиарда евро. 

Japanese 
Opportunities 

Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса Tokyo Stock 
Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR) след 
приспадане на таксите за период от 
три до пет години чрез инвестиране в 
дялови и свързани с дялово участие 
ценни книжа на японски компании. 

Инвестиционна цел 

Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса Tokyo Stock 
Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR) след 
приспадане на таксите за период от 
три до пет години чрез инвестиране в 
дялови и свързани с дялово участие 
ценни книжа на японски компании. 

 Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на 
японски компании. 

Фондът има за цел да идентифицира и 
да инвестира в подценени акции чрез 
оценка на тяхната справедлива 
стойност въз основа на 
прогнозираната възвръщаемост в 
средносрочен до дългосрочен план.  

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с 
цел постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска или по-
ефективно управление на Фонда.  

 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на 
японски компании. 

Фондът има за цел да идентифицира и 
да инвестира в подценени акции чрез 
оценка на тяхната справедлива 
стойност въз основа на 
прогнозираната възвръщаемост в 
средносрочен до дългосрочен план.  

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с 
цел постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска или по-
ефективно управление на Фонда.  

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса 
Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) 
(Net TR) въз основа на критериите за 
оценка на Инвестиционния мениджър. 
Повече информация за 
инвестиционния процес, който се 
използва за постигане на това, може да 
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бъде намерена в раздела 
„Характеристики на фонда“. 

Фондът не инвестира пряко в 
определени дейности, индустрии или 
групи емитенти над лимитите, 
посочени в „Информация за 
устойчивост“ на уебсайта на фонда, 
достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който 
представлява превишаване на индекса 
Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) 
(Net TR). Очаква се инвестиционната 
вселена на Фонда да се припокрива 
съществено с компонентите на 
целевия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна основа и 
няма ограничения за степента, до 
която портфейлът и резултатите на 
Фонда може да се отклоняват от 
целевия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или сектори, 
които не са включени в целевия 
сравнителен показател, за да се 
възползва от специфични 
възможности за инвестиции. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото е представителен за 
вида инвестиции, в който е най-
вероятно да инвестира Фондът, и 
поради това е подходяща цел по 
отношение на доходността, която 
Фондът цели да предостави. 

 

Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който 
представлява превишаване на индекса 
Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) 
(Net TR). Очаква се инвестиционната 
вселена на Фонда да се припокрива 
съществено с компонентите на 
целевия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна основа и 
няма ограничения за степента, до 
която портфейлът и резултатите на 
Фонда може да се отклоняват от 
целевия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или сектори, 
които не са включени в целевия 
сравнителен показател, за да се 
възползва от специфични 
възможности за инвестиции. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото е представителен за 
вида инвестиции, в който е най-
вероятно да инвестира Фондът, и 
поради това е подходяща цел по 
отношение на доходността, която 
Фондът цели да предостави. 

Сравнителният(те) показател(и) не 
взема(т) предвид екологичните и 
социалните характеристики или 
устойчивата цел (според случая) на 
Фонда. 

  Отчитане на специфичния риск 

Фондът има екологични и/или 
социални характеристики (по смисъла 
на Член 8 от Регламента относно 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги (SFDR). Фонд с тези 
характеристики може да има 
ограничена експозиция към някои 
компании, индустрии или сектори в 
резултат на това и Фондът може да се 
откаже от определени инвестиционни 
възможности или да се лиши от 
определени участия, които не 
съответстват на критериите му за 
устойчивост, избрани от 
инвестиционния мениджър. Тъй като 
инвеститорите може да се различават 
във възгледите си за това какво 
представлява устойчиво инвестиране, 
Фондът може да инвестира и в 
компании, които не отразяват 
убежденията и ценностите на 
конкретен инвеститор. Моля, вижте 
Приложение II за повече подробности 
относно рисковете за устойчивост. 

  Критерии за устойчивост 

Инвестиционният мениджър прилага 
критерии за управление и устойчивост 
при избора на инвестиции за Фонда. 
Вселената, подходяща за инвестиции, 
се оценява с помощта на редица 
вътрешнофирмени инструменти, както 
и с външни услуги за оценка. 

Инвестиционният мениджър извършва 
дю дилиджънс на всички потенциални 
участия, включително срещи с 
ръководството, и оценява 
управленския, екологичен и социален 
профил на компанията спрямо редица 
фактори. Този процес се придружава от 
количествен анализ, предоставен от 
вътрешнофирмените инструменти за 
устойчивост на Schroders, които са 
ключовите ресурси за оценка на 
начина, по който съществуващите и 
потенциалните инвестиции за 
портфейла отговарят на критериите за 
устойчивост на Фонда. В някои случаи 
компании, които остават под чертата 
на критериите за устойчивост, може 
все пак да бъдат допустими за 
инвестиции, ако в резултат на 
вътрешнофирмен анализ и постоянна 
ангажираност с ръководството 
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инвестиционният мениджър сметне, че 
компанията ще изпълни критериите за 
устойчивост в рамките на реалистичен 
времеви хоризонт. 

За да бъде дадена компания допустима 
да участва във Фонда, от нея се очаква 
да покаже ангажимент към своите 
заинтересовани страни, включително 
клиенти, служители, доставчици, 
акционери и регулатори. Фондът 
избира компании, чиито бизнеси 
демонстрират добро управление и 
имат за цел да се отнасят към 
заинтересованите страни по 
равноправен начин. 

Повече подробности за подхода на 
инвестиционния мениджър към 
устойчивостта и ангажираността с 
компании са на разположение на 
уебсайта 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Инвестиционният мениджър 
гарантира, че най-малко: 

– 90% от дяловите ценни книжа, 
емитирани от големи компании със 
седалище в развити държави; ценни 
книжа с фиксирана или плаваща лихва, 
както и инструменти на паричния 
пазар с кредитен рейтинг от 
инвестиционен клас; и държавен дълг, 
емитиран от развитите държави; и 

– 75% от дяловите ценни книжа, 
емитирани от големи компании със 
седалище в развиващи се държави; 
дялови ценни книжа, емитирани от 
малки и средни компании; ценни 
книжа с фиксирана или плаваща лихва, 
както и инструменти на паричния 
пазар с кредитен рейтинг с висока 
доходност; и държавен дълг, емитиран 
от развиващите се държави, 

държани в портфейла на Фонда, се 
оценяват спрямо критериите за 
устойчивост.  

За целите на този тест малки компании 
са тези с пазарна капитализация под 5 
милиарда евро, средни компании са 

http://www.schroders/
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тези между 5 милиарда и 10 милиарда 
евро, а големи компании са тези над 10 
милиарда евро. 

Securitised 
Credit 

Инвестиционна цел 

Фондът има за цел да осигури доход и 
нарастване на капитала в размер на 3-
месечен ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill Index +2% преди приспадане на 
таксите* за период от три до пет 
години чрез инвестиране в 
секюритизирани активи, емитирани от 
компании в целия свят. 

*За целевата доходност след таксите за 
всеки клас акции посетете уебсайта на 
Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Инвестиционна цел 

Фондът има за цел да осигури доход и 
нарастване на капитала в размер на 3-
месечен ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill Index +2% преди приспадане на 
таксите* за период от три до пет 
години чрез инвестиране в 
секюритизирани активи, емитирани от 
компании в целия свят. 

*За целевата доходност след таксите за 
всеки клас акции посетете уебсайта на 
Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

 Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в секюритизирани 
инвестиции с фиксирана и плаваща 
лихва, включително, но без да се 
ограничават до обезпечени с активи 
ценни книжа (ABS), обезпечени с 
ипотеки на жилищни имоти ценни 
книжа (MBS) и обезпечени с ипотеки на 
търговски обекти ценни книжа (CMBS). 
Фондът може също да инвестира в 
колатеризирани кредитни задължения 
(CLO). 

Фондът може да инвестира до 100% от 
активите си в ABS, MBS и CMBS, 
издадени в целия свят, с кредитен 
рейтинг, равен или под 
инвестиционния (измерен по Standard 
& Poor’s или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг 
за облигациите с кредитен рейтинг и 
подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без кредитен 
рейтинг). Базовите активи на 
обезпечените с активи ценни книжа 
могат да включват вземания от 
кредитни карти, лични заеми, заеми за 
автомобили, финансиране на превози 
и малки бизнес заеми. 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в секюритизирани 
инвестиции с фиксирана и плаваща 
лихва, включително, но без да се 
ограничават до обезпечени с активи 
ценни книжа (ABS), обезпечени с 
ипотеки на жилищни имоти ценни 
книжа (MBS) и обезпечени с ипотеки на 
търговски обекти ценни книжа (CMBS). 
Фондът може също да инвестира в 
колатеризирани кредитни задължения 
(CLO). 

Фондът може да инвестира до 100% от 
активите си в ABS, MBS и CMBS, 
издадени в целия свят, с кредитен 
рейтинг, равен или под 
инвестиционния (измерен по Standard 
& Poor’s или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг 
за облигациите с кредитен рейтинг и 
подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без кредитен 
рейтинг). Базовите активи на 
обезпечените с активи ценни книжа 
могат да включват вземания от 
кредитни карти, лични заеми, заеми за 
автомобили, финансиране на превози 
и малки бизнес заеми. 
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Фондът може да инвестира до 30% от 
активите си в ценни книжа с кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor’s или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг за ценни книжа с 
кредитен рейтинг и подразбиращи се 
рейтинги на Schroders за ценните 
книжа без кредитен рейтинг). 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с 
цел постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска или по-
ефективно управление на Фонда.  

 

Фондът може да инвестира до 30% от 
активите си в ценни книжа с кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor’s или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг за ценни книжа с 
кредитен рейтинг и подразбиращи се 
рейтинги на Schroders за ценните 
книжа без кредитен рейтинг). 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
държави, региони, индустрии или 
валути, инвестиционни фондове, 
варанти и инвестиции на паричния 
пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с 
цел постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска или по-
ефективно управление на Фонда.  

Инвестиционният мениджър оценява 
характеристиките за устойчивост на 
потенциалните инвестиции, като 
използва частен инструмент. Фондът 
ще инвестира единствено в активи, 
които са преценени над минимален 
праг въз основа на системата за 
оценяване на Инвестиционния 
мениджър.  

Фондът не инвестира пряко в 
определени дейности, индустрии или 
групи емитенти над лимитите, 
посочени в „Информация за 
устойчивост“ на уебсайта на фонда, 
достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който е 3-
месечен индекс ICE BofA 3 Month US 
Treasury Bill +2%, сравнявани с индекса 
за обезпечени с активи ценни книжа с 
плаващи курсове ICE BofA Merrill Lynch 

Сравнителен показател 

Резултатите на Фонда трябва да бъдат 
оценявани спрямо неговия целеви 
сравнителен показател, който е 3-
месечен индекс ICE BofA 3 Month US 
Treasury Bill +2%, сравнявани с индекса 
за обезпечени с активи ценни книжа с 
плаващи курсове ICE BofA Merrill Lynch 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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US. Съпоставимият сравнителен 
показател е включен само с цел 
сравнение на резултатите и не 
определя начина, по който 
Инвестиционният мениджър 
инвестира активите на Фонда. Въпреки 
че по принцип се очаква инвестициите 
на Фонда да се отклоняват значително 
от компонентите на съпоставимия 
сравнителен показател, в зависимост 
от виждането на Инвестиционния 
мениджър, инвестициите на Фонда 
могат да се припокриват с тях. 
Инвестиционният мениджър 
инвестира на дискреционна основа и 
няма ограничения за степента, до 
която портфейлът и резултатите на 
Фонда могат да се отклоняват от 
съпоставимия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър ще 
инвестира в компании или сектори, 
които не са включени в съпоставимия 
сравнителен показател. 

Целевият сравнителен показател е 
избран, защото целевата доходност на 
Фонда е да осигури или да превиши 
доходността по този сравнителен 
показател, както е посочено в 
инвестиционната цел. Съпоставимият 
сравнителен показател е избран, 
защото инвестиционният мениджър 
счита, че този сравнителен показател 
дава възможност за подходящо 
сравнение за целите за постигнатите 
резултати, като се имат предвид 
инвестиционната цел и политика на 
Фонда. 
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на Фонда да се отклоняват значително 
от компонентите на съпоставимия 
сравнителен показател, в зависимост 
от виждането на Инвестиционния 
мениджър, инвестициите на Фонда 
могат да се припокриват с тях. 
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избран, защото целевата доходност на 
Фонда е да осигури или да превиши 
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сравнителен показател е избран, 
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резултати, като се имат предвид 
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Сравнителният(те) показател(и) не 
взема(т) предвид екологичните и 
социалните характеристики или 
устойчивата цел (според случая) на 
Фонда. 

  Отчитане на специфичния риск 

Фондът има екологични и/или 
социални характеристики (по смисъла 
на Член 8 от Регламента относно 
оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги (SFDR). Фонд с тези 
характеристики може да има 
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ограничена експозиция към някои 
компании, индустрии или сектори в 
резултат на това и Фондът може да се 
откаже от определени инвестиционни 
възможности или да се лиши от 
определени участия, които не 
съответстват на критериите му за 
устойчивост, избрани от 
инвестиционния мениджър. Тъй като 
инвеститорите може да се различават 
във възгледите си за това какво 
представлява устойчиво инвестиране, 
Фондът може да инвестира и в 
компании, които не отразяват 
убежденията и ценностите на 
конкретен инвеститор. Моля, вижте 
Приложение II за повече подробности 
относно рисковете за устойчивост. 

  Критерии за устойчивост  

Инвестиционният мениджър прилага 
критерии за управление и устойчивост 
при избора на инвестиции за Фонда. 
Стратегията цели да се идентифицират 
ценни книжа, демонстриращи добри 
или подобряващи се характеристики и 
показатели за устойчивост.  

Инвестиционният мениджър се стреми 
да избягва, санкционира или изключва 
обезпечения, структури или 
представители, които налагат висок 
разходи върху екологията и 
обществото, или такива, които нямат 
приемливо управление.  

Това включва: 

─ Изключването на сектори, 
активи или обезпечения, за които 
Инвестиционният мениджър смята, че 
налагат съществени некомпенсирани 
разходи за екологията, както и онези, 
които налагат необосновани социални 
разходи; и  

─ Включването на ценни книжа, 
които доказват подобрения на 
съществуващи активи, условия за 
заеми или управление, въз основа на 
методологията за оценяване на 
Инвестиционния мениджър.  

Ценните книжа са класифицирани 
съгласно екологични, социални и 
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управленски фактори, като се използва 
система за оценка, по която се 
присъждат точки по 100-точкова/100-
процентова скала. Тези оценки след 
това се преобразуват в система за 
оценяване от 1 до 5 звезди, като 5 
звезди са най-високата оценка.   
Инвестиционният мениджър 
гарантира, че поне 80% от активите 
във Фонда са оценени в тип 3 
категориите за устойчивост (3, 4 и 5 
звезди), и ще инвестира 100% от 
активите в тези с 2 или повече звезди. 

Основните източници на информация, 
използвани за извършване на анализа, 
са частните инструменти и 
изследвания на Инвестиционния 
мениджър, въпросници за ЕСУ, 
обществена информация, заявки за 
секюризация и проучвания на трети 
страни. 

 


