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18 май 2021 г. 

Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – Commodity („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви информираме, че очакваният ливъридж на Фонда ще се промени, считано от 21 
юни 2021 г. („Дата на влизане в сила“).  

Обосновка 

Очакваното ниво на ливъридж ще се промени, за да позволи на инвестиционния екип да заеме по-
активни позиции спрямо сравнителния показател на Фонда.  

Промяна на очаквания ливъридж 

Разделът, озаглавен „Очакван ливъридж“, който се съдържа в проспекта на Schroder International 
Selection Fund („Компанията“), ще се промени от: 

„Очакван ливъридж 

250%“ 

На: 

„Очакван ливъридж 

450%“ 

Всички други ключови характеристики на Фонда, включително неговия профил на риска, ще останат 
същите.  

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във Фонда след тези промени, но ако 
желаете обратно изкупуване на участието си във Фонда или прехвърляне към други подфондове на 
Компанията преди влизане в сила на промените, може да го направите по всяко време до и 
включително спирането на сделките на 21 юни 2021 г. Моля, погрижете се Вашата инструкция за 
обратно изкупуване или прехвърляне да бъде получена от HSBC Continental Europe, Luxembourg 
(„HSBC“) преди този краен срок. HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно изкупуване или 
прехвърляне безплатно в съответствие с разпоредбите на проспекта на Компанията, въпреки че в 
някои държави местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да 
начисляват такси за трансакциите. Местните агенти може също така да имат местно време на спиране 
на сделките, което да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, проверете при тях, за да се 
уверите, че Вашите инструкции ще бъдат получени от HSBC преди спиране на сделките на 21 юни 2021 
г. 
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Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, 
моля, свържете се с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен професионален съветник или със 
Schroder Investment Management (Европа) S.A. на тел. (+352) 341 342 202. 

С уважение, 

 
 
 

Cecilia Vernerson 
Упълномощен представител 

Nirosha Jayawardana 
Упълномощен представител 
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Приложение 

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от промените 

Клас акции Валута на клас акции ISIN код 

A Accumulation USD LU1983299592 

A1 Accumulation USD LU2274224083 

B Accumulation USD LU2274224166 

C Accumulation USD LU2274224240 

E Accumulation USD LU2274224323 

I Accumulation USD LU2274224596 

S Distribution USD LU2289882511 

E Accumulation Hedged CHF LU2274224679 

E Accumulation Hedged EUR LU2274224752 

S Distribution Hedged EUR LU2289882784 

E Accumulation Hedged GBP LU2274224836 

S Distribution Hedged GBP LU2289882867 

A Accumulation Hedged PLN LU2305367083 

 


