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BERICHT AAN DE HOUDERS VAN AANDELEN AAN TOONDER 

Dit bericht is belangrijk. Wanneer u de hierin vermelde richtlijnen niet opvolgt, kan dit leiden tot de 
opschorting van uw stemrechten en uw rechten op het ontvangen van dividenden en tot de annulering van 
uw aandelen aan toonder. 

De houders van aandelen aan toonder van Schroder International Selection Fund, SICAV volgens de 
Luxemburgse wet (de “SICAV”) worden hierbij ingelicht over de bepalingen van de Luxemburgse Wet van 28 juli 
2014 inzake de verplichte deponering en blokkering van aandelen en deelbewijzen aan toonder (de “Wet”). 

Op het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij is een kopie van deze Wet verkrijgbaar.  

Volgens de Wet moeten aandelen aan toonder worden gedeponeerd bij een professionele bewaarder (de 
“Bewaarder van de aandelen aan toonder”), die een register zal bijhouden van de aldus gedeponeerde aandelen 
en hun houders. Zodra een aandeel aan toonder in bewaring is gegeven, kan het niet meer worden 
teruggevorderd, maar zal het recht van eigendom van dit aandeel worden vastgelegd in het register en kan dit 
eigendomsrecht worden overdragen van de ene houder op de andere na ontvangst door de Bewaarder van de 
aandelen aan toonder van geldige instructies. Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen aan toonder niet 
deponeert conform de onderstaande richtlijnen, kan dit in eerste instantie leiden tot opschorting van de 
stemrechten en dividendbetalingen en in tweede instantie tot annulering van de aandelen. 

Arendt Services S.A. is door de SICAV aangesteld als Bewaarder van de aandelen aan toonder. 

De houders van aandelen aan toonder van de SICAV worden hierbij verzocht zich aan te melden (na contact te 
hebben opgenomen met de Bewaarder van de aandelen aan toonder) op het hoofdkantoor van de Bewaarder van 
de aandelen aan toonder (zoals hieronder vermeld) tegen 18 februari 2015 teneinde een eerste reeks gevolgen 
(zoals hierna beschreven) te vermijden en uiterlijk tegen 18 februari 2016 teneinde te voorkomen dat hun 
aandelen worden geannuleerd (zoals hierna beschreven), om er hun aandelen aan toonder te deponeren en te 
laten inschrijven in het register van de houders van aandelen aan toonder. Houders moeten door Arendt Services 
geïdentificeerd zijn voordat ze zullen worden opgenomen in het register van de houders van aandelen aan toonder. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft, moeten zij hun paspoort of nationale identiteitskaart meebrengen, en 
ook een origineel document waarop hun huidige adres is vermeld (zoals een recente elektriciteits- of 
telefoonfactuur). De Bewaarder van de aandelen aan toonder zal ook verdere due diligence-onderzoeken 
verrichten, zoals het vaststellen van een verklaring van de uiteindelijke gerechtigde. Als een andere persoon van 
plan is zich aan te melden namens de houder, of het nu gaat om een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, of 
om gezamenlijke houders, dan moet die persoon eerst contact opnemen met de Bewaarder van de aandelen aan 
toonder op het onderstaande adres, om vast te stellen welke identificatiedocumenten die persoon mee moet 
brengen. Houders van aandelen aan toonder mogen hun aandelen niet via de post of een koerier naar de 
Bewaarder van de aandelen aan toonder sturen. 

Conform de Wet: 

 Zullen de houders van aandelen aan toonder die hun aandelen niet hebben gedeponeerd bij de Bewaarder 
van de aandelen aan toonder tegen 18 februari 2015, vanaf die datum tot de datum waarop zij hun aandelen 
aldus in bewaring geven, niet worden toegelaten tot aandeelhoudersvergaderingen van de SICAV, zullen zij 
niet worden meegeteld in welke aandeelhoudersstemming dan ook, en zullen er geen dividenden die van 
toepassing zijn op deze aandelen aan hen worden betaald, hoewel dergelijke dividenden zullen worden 
bewaard voor rekening van de betreffende aandelen voor zolang die in omloop blijven. 

 Zullen aandelen aan toonder die niet zijn gedeponeerd bij de Bewaarder van de aandelen aan toonder tegen 
18 februari 2016 worden geannuleerd op die datum. De SICAV zal haar kapitaal verminderen met een 
bedrag dat overeenstemt met de netto-inventariswaarde van deze geannuleerde aandelen en zal dat bedrag 
(samen met de dividenden waarnaar verwezen is in de voorgaande alinea, indien van toepassing) betalen 
aan de Luxemburgse Caisse de Consignation, waaraan een persoon die een geldig eigendomsbewijs kan 
voorleggen de teruggave van het betreffende bedrag kan aanvragen tot het einde van de wettelijke 
verjaringstermijn.  
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Voor hulp of bijkomende informatie kunnen de houders van aandelen aan toonder contact opnemen met de 
financiële agent in België, JP Morgan Chase Bank, Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, of 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. op het nummer (+352) 341 342 212. 

Het Prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de Belgische bijlage en de laatste jaarverslagen zijn eveneens 
gratis in het Vlaams verkrijgbaar op www.schroders.be of bij: JP Morgan Chase Bank, Brussels Branch, Koning 
Albert II-laan 1, B-1210 Brussel. 

 

De Bewaarder van de aandelen aan 
toonder 
Arendt Services S.A. 
19, rue de Bitbourg 
L-1273 Luxemburg 
Groothertogdom Luxemburg 
Tel.: (+352) 27 44 41 1 
E-mail: depositary@arendtservices.com 

De Beheermaatschappij 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
5, rue Höhenhof 
L-1736 Senningerberg 
Groothertogdom Luxemburg 
Tel.: (+352) 341 342 420 
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