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За гарантиране на Вашата сигурност телефонните разговори може да се записват 

18 май 2021 г. 

Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – Flexible Retirement („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви информираме, че името, инвестиционната цел и политика и инвестиционният 
мениджър на Фонда ще се променят, считано от 21 юни 2021 г. („Дата на влизане в сила“).  

Обосновка 

Понастоящем инвестиционната стратегия на Фонда, насочена към пенсиониране, се фокусира върху 
механизми за контрол на максималната волатилност и намаление в капитала. Това може да 
възпрепятства Фонда от това да може да се възползва от спадове и последващи повишения в цените 
на активите. Препозиционирането на Фонда ще ни позволи да предложим инвестиционен 
инструмент с по-нисък риск, който може да предложи атрактивни лихви в сравнение с паричните 
средства. Освен това фондът ще се фокусира изрично върху изпълнението на критериите за 
устойчивост като част от стратегията си. Смятаме, че тези промени ще направят Фонда по-
привлекателен за инвеститорите. 

За да приложи новата стратегия, Фондът ще промени своя процес на измерване на риска до 
абсолютна стойност под риск и към проспекта ще бъде добавен нов раздел, който да отразява това.  

Като част от промените, които правим във Фонда, инвестиционният мениджмънт на Фонда ще се 
премести в Schroder Investment Management Europe S.A. – German Branch (германски клон).      

Промяна на името 

Новото име на Фонда ще бъде Schroder International Selection Fund – Sustainable Conservative.  

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 нарастване на капитала и доход в съответствие с 3-месечен 
EURIBOR (или алтернативна референтна стойност) плюс 2% годишно преди приспадане на 
таксите* за период от три до пет години, като същевременно се стреми да намали загубите до 
максимум 8% от стойността на Фонда за всеки инвестиционен период. Фондът има за цел да 
осигури тази възвръщаемост с волатилност (показател за варирането на възвръщаемостта на 
фонда за периоди от 3 години) от 3 – 5% годишно. Фондът се стреми да постигне целта, като 
инвестира в диверсифициран набор от активи и пазари в целия свят. Ограничаването на 
загубите не може да бъде гарантирано. 
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*За целевата доходност след таксите за всеки клас акции, моля посетете уебсайта на Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-
targets/ 

 
Инвестиционна политика  
 
Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си пряко или 
непряко чрез деривати в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа, ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални 
институции и компании в цял свят и алтернативни класове акции.  

Фондът може да инвестира в ценни книжа с кредитен рейтинг под инвестиционния и с 
фиксирана и плаваща лихва (които са ценни книжа с кредитен рейтинг под инвестиционния, 
измерен по Standard & Poor’s или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен 
рейтинг). 

Експозицията на алтернативни класове активи се осъществява чрез допустими активи, както 
е описано в приложение III на този проспект. 

Фондът може да използва деривати (включително суапове на обща възвръщаемост), дълги и 
къси, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно 
управление на Фонда. Когато фондът използва суапове на обща възвръщаемост и договори 
за разлика, базовите активи се състоят от инструменти, в които Фондът може да инвестира 
съгласно инвестиционната си цел и инвестиционната си политика. По-конкретно, суаповете 
на обща възвръщаемост и договорите за разлика може да се използват за постигане на дълги 
и къси експозиции за дялови и свързани с дялово участие ценни книжа, ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, както и стокови индекси. Брутната експозиция на суаповете на 
обща възвръщаемост и договорите за разлика няма да надвишава 40% и се очаква да остане 
в диапазона от 0% до 15% от нетната стойност на активите. При някои обстоятелства този дял 
може да бъде по-висок. 

Фондът може (по изключение) да държи до 100% от активите си в парични средства и 
инвестиции на паричния пазар. Това е ограничено до максимум шест месеца (в противен 
случай Фондът ще бъде ликвидиран). През този период Фондът няма да попада в обхвата на 
Регламента относно фондовете на паричния пазар (MMFR). Фондът може да инвестира до 10% 
от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип.“ 

На: 

„Инвестиционна цел 
 
Фондът има за цел да осигури растеж на капитала и приход от 3-месечен Euribor +2% годишно 
(преди приспадане на таксите) за период от три до пет години. Фондът има за цел да осигури 
тази възвръщаемост с волатилност (показател за варирането на възвръщаемостта на фонда 
за периоди от 3 години) от 3 – 5% годишно. Фондът се стреми да постигне тази цел, като 
инвестира в диверсифициран набор от активи и пазари в целия свят, които отговарят на 
критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър. 

* За целевата доходност след таксите за всеки клас акции, моля, посетете уебсайта на 
Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-
targets/ 

Инвестиционна политика  

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/
https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/
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Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си пряко или 
непряко чрез деривати в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа, ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални 
институции и компании в цял свят и алтернативни класове акции.  

Фондът може да инвестира в ценни книжа с кредитен рейтинг под инвестиционния и с 
фиксирана и плаваща лихва (които са ценни книжа с кредитен рейтинг под инвестиционния, 
измерен по Standard & Poor’s или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен 
рейтинг). Експозицията на алтернативни класове активи се осъществява чрез допустими 
активи, както е описано в приложение III на този проспект.  

Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от специална комбинация, 
претеглена по активи* на индекса MSCI World (хеджиран към евро), индекса MSCI Emerging 
Market (хеджиран към евро), индекса Barclays Global Aggregate Corporate Bond (хеджиран към 
евро), индекса Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% (хеджиран към евро), индекса ICE 
BofA US Treasury (хеджиран към евро), индекса JPM GBI Emerging Market Index - EM Local 
(хеджиран към евро), индекса JPM EMBI Index EM Hard Currency (хеджиран към евро), индекса 
Thomson Reuters Global Convertible Bonds (хеджиран към евро) въз основа на рейтинговата 
система на инвестиционния мениджър. Повече информация за инвестиционния процес, 
който се използва за постигане на това, може да бъде намерена в раздела „Характеристики на 
фонда“. *Комбинацията ще се развива с течение на времето в съответствие с действителната 
алокация на активите на Фонда. 

Фондът инвестира в компании, които имат добри практики на управление, както е 
определено съгласно критериите за рейтинг на инвестиционния мениджър (моля, вижте 
раздела „Характеристики на фонда“ за повече подробности).  

Инвестиционният мениджър може също така 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 може да използва деривати (включително суапове на обща възвръщаемост), дълги и 
къси, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно 
управление на Фонда. Когато фондът използва суапове на обща възвръщаемост и договори 
за разлика, базовите активи се състоят от инструменти, в които Фондът може да инвестира 
съгласно инвестиционната си цел и инвестиционната си политика. По-конкретно, суаповете 
на обща възвръщаемост и договорите за разлика може да се използват за постигане на дълги 
и къси експозиции за дялови и свързани с дялово участие ценни книжа, ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, както и стокови индекси. Брутната експозиция на суаповете на 
обща възвръщаемост и договорите за разлика няма да надвишава 40% и се очаква да остане 
в диапазона от 0% до 15% от нетната стойност на активите. При някои обстоятелства този дял 
може да бъде по-висок.  

Фондът може (по изключение) да държи до 100% от активите си в парични средства и 
инвестиции на паричния пазар. Това е ограничено до максимум шест месеца (в противен 
случай Фондът ще бъде ликвидиран). През този период Фондът няма да попада в обхвата на 
Регламента относно фондовете на паричния пазар (MMFR). Фондът може да инвестира до 10% 
от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип.  

Метод за управление на риска 

Абсолютна стойност под риск (VaR) 
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Очакван ливъридж 

180% от общите нетни активи 

Очакваното ниво на ливъридж може да е по-високо, когато волатилността намалява 
устойчиво, когато се очаква промяна в лихвените проценти или когато се очаква кредитните 
спредове да се разширяват или стесняват. 

Този Фонд не е финансов инструмент с ливъридж 

Фондът използва финансови деривативни инструменти за инвестиционни цели, а глобалната 
експозиция се наблюдава съгласно подхода за абсолютната стойност под риск (VaR) в 
съответствие с Правилата за измерване на риска на ПКИПЦК (Предприятия за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни книжа). Въпреки че тези инструменти генерират 
ливъридж, самият Фонд не е финансов инструмент с ливъридж, както е описано по-нататък в 
Директивата за пазарите на финансови инструменти (MIFID). За повече подробности относно 
подхода за VaR вижте приложение 1. В допълнение към това регулаторно ограничение 
Schroders прилага вътрешен контрол върху глобалната експозиция за ограничаване и/или 
акцентиране върху нея, според случая.“ 

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 LU0776413196 

A Distribution EUR LU0776413352 

A1 Accumulation EUR LU0776413279 

A1 Distribution EUR LU0776413436 

C Accumulation EUR LU1195516098 

I Accumulation EUR LU1195516254 

IZ Accumulation EUR LU2016216587 

A Accumulation Hedged CHF LU0975320101 

A Accumulation Hedged SEK LU1388564293 

 


