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Geachte aandeelhouder,
STRATEGIC SOLUTIONS (DE "VENNOOTSCHAP") – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De fusie van de Vennootschap (de "Fusie") in Schroder International Selection Fund (de "Ontvangende
Vennootschap") is goedgekeurd door de meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die plaatsvond in Luxemburg op 4 mei 2012
(de "Vergadering").
Deze brief geeft u een overzicht van de volgende stappen van de Fusie en de gevolgen ervan voor de
aandeelhouders, met inbegrip van uw keuzemogelijkheden.
Om samen te vatten, als gevolg van de Fusie zal de Vennootschap al haar activa en verplichtingen (het
"Vermogen") inbrengen in de Ontvangende Vennootschap. De inbreng zal zo gebeuren dat het Vermogen
dat kan worden toegewezen aan de verschillende aandelenklassen van de compartimenten van de
Vennootschap (de "Fuserende Fondsen") zal worden toegewezen aan de overeenstemmende
aandelenklassen van de compartimenten van de Ontvangende Vennootschap (de "Ontvangende
Fondsen"). De Ontvangende Fondsen zullen worden geïntroduceerd op de Ingangsdatum van de Fusie
(zoals hieronder gedefinieerd).
Ingangsdatum
De Fusie wordt van kracht op 2 juli 2012 (de "Ingangsdatum").
De laatste handelsdag voor inschrijvingen in of conversies naar de Fuserende Fondsen is 22 juni 2012, de
betrokken afsluitingstijd is 13.00 uur Luxemburgse tijd op 21 juni 2012.
Als u geen aandelen wenst te houden in de Ontvangende Fondsen vanaf de Ingangsdatum, dan kunt u op
elk moment, tot en met 22 juni 2012, uw participatie in de Fuserende Fondsen aflossen. Zorg ervoor dat
uw aflossingsinstructies bij de Beheermaatschappij zijn aangekomen vóór de laatste afsluitingstijd voor de
handel om 13.00 uur Luxemburgse tijd op 21 juni 2012. De Beheermaatschappij zal uw instructies
kosteloos uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap.
Sommige distributeurs, betaalkantoren, correspondentbanken of vergelijkbare agenten kunnen
transactievergoedingen aanrekenen. Merk ook op dat deze mogelijk ook een plaatselijke afsluitingstijd
voor de handel kunnen hanteren die vroeger valt dan die van de Fuserende Fondsen in Luxemburg. We
raden u aan dit bij hen te verifiëren om te garanderen dat uw instructies de Beheermaatschappij bereiken
voor de hierboven vermelde afsluitingstijd vóór de handel.
Aandeelhouders die tegen het voorstel hebben gestemd of die zich hebben onthouden op de Vergadering
dienen op te merken dat als zij geen gebruik maken van het hierboven vermelde recht op een kosteloze
aflossing, hun participatie automatisch deel zal nemen aan de Fusie.
Ruilverhouding en gevolgen van de Fusie
Op de Ingangsdatum zal de Vennootschap haar Vermogen overdragen aan de Ontvangende Fondsen van
de Ontvangende Vennootschap. Voor de aandelen van iedere aandelenklasse die zij houden in elk
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Voor uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen.
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Fuserend Fonds zullen de aandeelhouders een gelijk aantal aandelen van dezelfde aandelenklasse in het
overeenstemmende Ontvangende Fonds krijgen. De aandelen in de Fuserende Vennootschap zullen
worden geschrapt en de aandeelhouders zullen aandelen in de Ontvangende Fondsen krijgen, die
kosteloos zullen worden uitgegeven, zonder nominale waarde en op naam. Het aantal aandelen in de
Ontvangende Fondsen zal overeenstemmen met het aantal aandelen in de Fuserende Fondsen en de
algemene waarde van de participatie van de aandeelhouder zal dezelfde blijven.
De eerste handelsdag voor inschrijvingen en aflossingen in de Ontvangende Fondsen zal 4 juli 2012 zijn;
de betrokken afsluitingstijd 13.00 uur Luxemburgse tijd op 3 juli 2012.
Belastingstatus
De Fusie en/of de aflossing van aandelen vóór de Fusie kan een impact hebben op de belastingstatus van
uw belegging. We raden u dan ook aan hierover onafhankelijk professioneel advies in te winnen.
Nadere informatie
Het volledige en de vereenvoudigde prospectussen van de Ontvangende Vennootschap zijn verkrijgbaar
op www.schroders.lu. De Luxemburgse wet vereist dat er een auditverslag wordt opgesteld door de
goedgekeurde externe accountant van de Vennootschap in verband met de Fusie. Het auditverslag zal
kosteloos en op verzoek verkrijgbaar zijn bij de Beheermaatschappij.
Wij hopen dat u ervoor kiest belegd te blijven in de Ontvangende Fondsen. Als u meer informatie wenst,
kunt u contact opnemen met uw plaatselijk Schroders agentschap, uw gebruikelijke professionele adviseur
of Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., de beheermaatschappij van de vennootschap,
op (+352) 341 342 212.
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