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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity („Фондът“) 

Съветът на директорите на Schroder International Selection Fund („Компанията“) реши да промени 
целевия сравнителен показател на Фонда, считано от 31 юли 2021 г. („Дата на влизане в сила“).  

Тази промяна се извършва, тъй като няколко държави в сравнителния показател на Фонда са 
надградени от гранични към развиващи се пазари с течение на времето, като по този начин 
намаляват географското разпространение и ликвидността на индекса. Смятаме, че новият 
сравнителен показател, който включва по-малките, по-малко развити развиващи се пазари и който 
поставя граница на капитала на развиващите се пазари при 10%, е по-подходящ целеви сравнителен 
показател за Фонда с оглед на инвестиционната политика на Фонда.  

От Датата на влизане в сила сравнителният показател ще се промени от: 

индекс MSCI Frontier Markets (FM) (Net TR) 

На: 

индекс MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) с развиващи се пазари с капитализация при 10%  

От Датата на влизане в сила инвестиционната цел на Фонда, съдържаща се в проспекта на Фонда, ще 
се промени от: 

„Фондът цели да осигури растеж на капитала над индекса MSCI Frontier Markets (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 компании от граничните пазари.“  

На: 

„Фондът цели да осигури растеж на капитала над индекса MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) 
с развиващи се пазари с капитализация при 10% след приспадане на таксите за период от три до пет 
години чрез инвестиране в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на компании от 
граничните развиващи се пазари.“ 

По сходен начин определението за „граничен пазар“ в раздела „Инвестиционна политика“ на списъка 
с факти на Фонда ще се промени от: 

„Гранични пазари“ са държавите, включени в индекса MSCI Frontier Markets, и всички други признати 
финансови индекси на гранични пазари или допълнителни държави, за които инвестиционният 
мениджър смята, че са държави с граничен пазар.“ 
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На: 

„Гранични развиващи се пазари“ са държавите, включени в индекса MSCI Frontier Emerging Markets 
(FEM), и всички други признати финансови индекси на гранични пазари или допълнителни държави, 
за които инвестиционният мениджър смята, че са държави с граничен пазар.“  

Като финална точка, съветът на директорите на Компанията реши, че Фондът вече няма да бъде обект 
на такси за постигнати резултати, считано от Датата на влизане в сила.  

Всички други ключови характеристики на Фонда, включително профила на риска на Фонда, остават 
същите. Няма да има промяна в инвестиционния стил, инвестиционната философия, 
инвестиционната стратегия и работата на Фонда и/или начина, по който Фондът се управлява след 
тази промяна. Тази промяна не засяга съществено правата или интересите на съществуващите 
Акционери. 

За разяснение и както е указано в раздела „Сравнителен показател“ на списъка с факти на Фонда, 
постигнатите резултати на Фонда трябва да бъдат оценени спрямо новия сравнителен показател, 
който представлява превишаване на индекса MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) с 
развиващи се пазари с капитализация при 10%. За инвестиционната вселена на Фонда се очаква да 
се припокрива съществено, пряко или непряко, с компонентите на целевия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до 
която портфейлът и резултатите на Фонда може да се отклоняват от целевия сравнителен показател. 
Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в 
сравнителния показател, за да се възползва от специфични възможности за инвестиции. Целевият 
сравнителен показател е избран, защото е представителен за вида инвестиции, в който е най-
вероятно да инвестира Фондът, и поради това е подходяща цел по отношение на доходността, която 
Фондът цели да предостави. 

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 (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202. 

С уважение, 

 
 
 
 

Nirosha Jayawardana  
Упълномощен представител 

Cecilia Vernerson  
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 LU0562313402 

A Distribution USD LU1046231319 

A1 Accumulation USD LU0562314046 

B Accumulation USD LU0562314475 

C Accumulation USD LU0562314715 

I Accumulation USD LU0562315100 

C Accumulation EUR LU0968301142 

C Accumulation GBP LU0971766711 

A Accumulation NOK LU0994294535 

A1 Accumulation PLN Hedged LU0903428604 

A Accumulation SEK LU0994293560 

 


