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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – European Alpha Focus („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви информираме, че на 21 юни 2021 г. („Дата на влизане в сила“) името и 
инвестиционната цел и политика на Фонда ще се променят, а таксата за резултати ще бъде 
премахната. 

Обосновка 

Стратегията на Фонда се фокусира върху ръководени от иновации европейски компании, които са 
лидери на пазара в съответните области. Инвестиционният мениджър смята, че продуктите и 
услугите на тези компании ще помогнат за решаването на много от проблемите, пред които са 
изправени хората, общностите и бизнеса през следващите десетилетия. За да се отрази това, името и 
инвестиционната политика на Фонда ще бъдат променени.  

Освен това таксата за резултати на Фонда ще бъде премахната.  

Промяна на името 

Новото име на Фонда ще бъде Schroder International Selection Fund – European Innovators, което 
отразява промяната във фокуса на Фонда.  

Промяна на инвестиционната цел и политика 

Инвестиционната цел и политика на Фонда, които се съдържат в проспекта на Schroder International 
Selection Fund („Компанията“), ще се променят от: 

„Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури растеж на капитала над индекса MSCI Europe (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 европейски компании. 
 
Инвестиционна политика  
 
Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в 
концентриран набор от дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на европейски 
компании. Фондът обикновено ще държи до 35 компании. 
 
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, 
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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. “ 

На: 

„Инвестиционна цел  
 
Фондът има за цел да осигури растеж на капитала над индекса MSCI Europe (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 европейски компании, които помагат за постигане на 
целите на ООН за устойчиво развитие („ЦУР на ООН“) и за които инвестиционният мениджър 
смята, че са устойчиви инвестиции. 
 
Инвестиционна политика  
 
Фондът се управлява активно и инвестира най-малко 75% от активите си в устойчиви 
инвестиции, които са инвестиции в компании, допринасящи за напредъка на една или 
повече от целите на ООН за устойчиво развитие, като използват научно или инженерно 
ориентиран, ръководен от иновации подход (моля, вижте раздела „Характеристики на фонда“ 
за повече подробности).  
 
Фондът не инвестира в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, 
посочени на уебсайта www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 
 
Фондът инвестира в компании, които не причиняват значителна екологична или социална 
вреда и имат добри практики на управление, както е определено съгласно критериите за 
рейтинг на инвестиционния мениджър (моля, вижте раздела „Характеристики на фонда“ за 
повече подробности).  
 
Фондът може да инвестира в компании, за които инвестиционният мениджър смята, че ще 
подобрят своите устойчиви практики в разумен срок от време, обикновено до две години. 
 
Инвестиционният мениджър може да се ангажира с компании, държани от Фонда, за да 
оспори констатирани области на слабост по въпросите на устойчивостта. 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. 
 
Фондът ще инвестира най-малко две трети от активите си в концентриран набор от дялови и 
свързани с дялово участие ценни книжа на европейски компании. Това означава, че 
обикновено държи по-малко от 30 компании. 
 
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.“ 
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Всички други ключови характеристики на Фонда 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. 

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 EUR LU0591897516 

A Distribution EUR LU1817472001 

B Accumulation EUR LU2305367166 

C Accumulation EUR LU0591897862 

C Distribution EUR LU1817472423 

E Accumulation EUR LU1577467829 

I Accumulation EUR LU0591898084 

IZ Accumulation EUR LU2016215696 

S Distribution EUR LU1817472936 

Z Accumulation EUR LU0966865528 

A Distribution GBP LU1817473744 

C Distribution GBP LU1817474478 

E Accumulation GBP LU1577468124 

S Distribution GBP LU1817474809 

Z Accumulation GBP LU1577468710 

A Distribution Hedged GBP LU1817475525 

C Distribution Hedged GBP LU1817476507 

 

 


