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25 augustus 2022 

Geachte aandeelhouder,  

Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen (de "Aandelenklassen") - 
Compartiments van de SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund 

Wij schrijven u om u mee te delen dat wij na een recente evaluatie hebben besloten het uitkeringsbeleid 
voor de Aandelenklassen van de volgende subfondsen te wijzigen: Schroder ISF Global Credit Income, 
Schroder ISF Global Credit High Income en Schroder ISF European Sustainable Value (samen de “Fondsen”). 
De betrokken Aandelenklassen en de wijzigingen aan hun uitkeringsbeleid en in hun aanduidingen1 met 
betrekking tot Schroder ISF European Sustainable Value worden beschreven in de bijlage van deze brief. De 
uitkeringsfrequentie van de Aandelenklassen wordt niet gewijzigd. 

Deze wijzigingen worden van kracht bij de uitkeringen die moeten worden betaald op 11 oktober 2022. Dit 
is in overeenstemming met het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezaten op de registratiedatum 28 
september 2022 en is van toepassing op alle toekomstige uitkeringen.  

Zoals vermeld in het prospectus van de Vennootschap houden wij periodiek een herziening van de 
Aandelenklassen met vaste uitkering en behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. 
Als bijvoorbeeld de beleggingsinkomsten na aftrek van kosten hoger zijn dan de beoogde vaste uitkering, 
dan kunnen wij besluiten om dit hogere bedrag uit te keren. Wij kunnen ook besluiten dat het gepast is om 
een lager dividend te declareren dan de beoogde vaste uitkering. 

De vergoedingen van de Aandelenklassen worden niet gewijzigd en de kosten voor deze wijzigingen, 
inclusief de kosten voor de meldingen aan toezichthouders en aandeelhouders, zullen worden gedragen 
door Schroder Investment Management (Europe) S.A., de beheermaatschappij van de Vennootschap.  

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 of 
aandelenklassen van de Vennootschap voor de wijzigingen van kracht worden, tot en met het 
afsluitingstijdstip voor de handel op 28 september 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 plaatselijke 
betaalagenten, correspondentbanken of vergelijkbare tussenpersonen transactievergoedingen in rekening 

 
1 Volgens de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap kunnen distributieklassen worden uitgegeven met verschillende 
distributiefrequenties of -kenmerken, die als volgt worden aangeduid: 
 
Uitkeringsfrequentie: M = maandelijks, Q = driemaandelijks, S = halfjaarlijks, A = jaarlijks 
Uitkeringstype: F = vast of V = variabel 
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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. 

We raden aandeelhouders aan het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) voor de 
desbetreffende Aandelenklasse en het prospectus van de Vennootschap te lezen, die beschikbaar zijn op 
www.schroders.lu. 

De jaar- en halfjaarverslagen, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de SICAV zijn 
beschikbaar in het Frans en het Vlaams en kunnen kosteloos worden aangevraagd bij www.schroders.be 

 De volgende faciliteiten van de Centrale Betaalkantoor zijn beschikbaar onder www.eifs.lu/schroders: 

 - Informatie over de wijze waarop orders (inschrijving, terugkoop en aflossing) kan worden geplaatst en 
hoe de terugkoop- en aflossingsopbrengsten worden betaald; 

- Procedures en regelingen in verband met klachten van beleggers, beheer en dossiervorming; 

- Informatie met betrekking tot de functies uitgevoerd door de faciliteiten in een duurzaam medium; 

- Het meest recente prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen en het document met essentiële 
beleggingsinformatie. 

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de producten van Schroders, kunt u terecht bij 
www.schroders.com of 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, 

De Raad van Bestuur 

http://www.schroders.lu/
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Bijlage  

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

Global Credit Income  

ISIN 
Valuta van de 
aandelenklasse 

Aandelenklasse Huidig uitkeringsbeleid per jaar Toekomstig uitkeringsbeleid per jaar 

LU1514167136 USD A Distribution (MF) 4,50% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

LU1933819796 USD A1 Distribution (MF) 4,50% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

LU1514167219* USD C Distribution (MF) 4,50% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

LU1514167482* USD I Distribution (MF) 4,50% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

LU1884787604* USD U Distribution (MF) 4,75% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

LU2371167987* USD Y Distribution (MF) 4,75% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

LU1514168969 AUD Hedged A Distribution (MFC)* 4,50% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

LU1884787786* AUD Hedged U Distribution (MFC)* 4,75% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

LU1514168027 EUR Hedged A Distribution (QF) 3,00% driemaandelijks betaald 3,25% driemaandelijks betaald 

LU2152978297 EUR Hedged A Distribution (MF) 3,00% maandelijks betaald 3,25% maandelijks betaald 

LU1514168290 EUR Hedged B Distribution (QF) 3,00% driemaandelijks betaald 3,25% driemaandelijks betaald 

LU1514168373* EUR Hedged C Distribution (QF) 3,00% driemaandelijks betaald 3,25% driemaandelijks betaald 

LU1514168456* EUR Hedged I Distribution (QF) 3,00% driemaandelijks betaald 3,25% driemaandelijks betaald 

LU1514168530 GBP Hedged A Distribution (MF) 4,00% maandelijks betaald 4,25% maandelijks betaald 
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ISIN 
Valuta van de 
aandelenklasse Aandelenklasse Huidig uitkeringsbeleid per jaar Toekomstig uitkeringsbeleid per jaar 

LU1514168613* GBP Hedged C Distribution (MF) 4,00% maandelijks betaald 4,25% maandelijks betaald 

LU1514168704* GBP Hedged I Distribution (MF) 4,00% maandelijks betaald 4,25% maandelijks betaald 

LU1514167649 HKD A Distribution (MF) 4,50% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

LU2210346784 PLN Hedged A Distribution (QF) 3,50% driemaandelijks betaald 5,25% driemaandelijks betaald 

LU1514169009 CNY Hedged A Distribution (MFC)* 4,50% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

LU1514168886 SGD Hedged A Distribution (MF) 4,25% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald 

LU1865293754* SGD Hedged C Distribution (MF) 4,25% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald 

LU2371168019* SGD Hedged Y Distribution (MF) 4,25% maandelijks betaald 4,50% maandelijks betaald 

LU1884787869 ZAR Hedged A Distribution (MFC)* 4,50% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

LU1884787943* ZAR Hedged U Distribution (MFC)* 4,75% maandelijks betaald 5,25% maandelijks betaald 

 

Global Credit High Income 

ISIN 
Valuta van de 
aandelenklasse  

Aandelenklasse Huidig uitkeringsbeleid per jaar Toekomstig uitkeringsbeleid per jaar 

LU0575582704 USD A Distribution (MF) 5,75% maandelijks betaald 6,00% maandelijks betaald 

LU0619770406* USD B Distribution (MF) 5,75% maandelijks betaald 6,00% maandelijks betaald 

LU2191242440* HKD Hedged A Distribution (MF) 5,75% maandelijks betaald 6,00% maandelijks betaald 
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European Sustainable Value 

ISIN 
Valuta van de 
aandelenklasse  

Aandelenklasse 

Nieuwe naam 
aandelenklasse 

(na wijziging van het 
uitkeringsbeleid) 

Huidig uitkeringsbeleid per 
jaar 

Toekomstig uitkeringsbeleid 
per jaar 

LU0012050729 EUR A Distribution (QF) A Distribution (QV) 4,00% driemaandelijks betaald 
Variabel driemaandelijks betaald 
(QV) 

LU0315084102 EUR A1 Distribution (QF) A1 Distribution (QV) 4,00% driemaandelijks betaald 
Variabel driemaandelijks betaald 
(QV) 

LU0062647861 EUR B Distribution (QF) B Distribution (QV) 4,00% driemaandelijks betaald 
Variabel driemaandelijks betaald 
(QV) 

LU0062905319* EUR C Distribution (QF) C Distribution (QV) 4,00% driemaandelijks betaald 
Variabel driemaandelijks betaald 
(QV) 

LU0968428051 EUR Z Distribution (QF) Z Distribution (QV) 4,00% driemaandelijks betaald 
Variabel driemaandelijks betaald 
(QV) 

LU1056829481 CNY Hedged A Distribution (MFC)* A Distribution (MVC)* 4,00% maandelijks betaald 
Variabel maandelijks betaald 
(MVC)* 

LU0981932865 SGD Hedged A Distribution (MF) A Distribution (MV) 4,00% maandelijks betaald Variabel maandelijks betaald (MV) 

LU0981932782 USD Hedged A Distribution (MF) A Distribution (MV) 4,00% maandelijks betaald Variabel maandelijks betaald (MV) 

LU1031140988 USD Hedged A1 Distribution (MF) A1 Distribution (MV) 4,00% maandelijks betaald Variabel maandelijks betaald (MV) 

 
* Dit verwijst naar de toeslag of korting die van toepassing kan zijn op de uitkering. Uitkeringen kunnen een toeslag omvatten wanneer de rente van een aandelenklasse met valuta-afdekking 
hoger is dan de rente van de basisvaluta van het fonds. Als de rente van een Aandelenklasse met valuta-afdekking lager is dan de rente van de basisvaluta van het Fonds, kan er bijgevolg een 
korting worden toegepast op het dividend. Het niveau van de toeslag of korting wordt bepaald door verschillen in rentevoeten en is geen onderdeel van de beleggingsdoelstelling of het 
beleggingsbeleid van het Fonds. 
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* Opmerking: deze aandelencategorieën maken geen deel uit van een openbaar bod in België. 
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