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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – European Equity Yield („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че на 29 октомври 2021 г. („Дата на влизане в сила“) във фонда ще 
настъпят следните промени: 

- наименованието ще бъде променено на „Schroder International Selection Fund – European 
Sustainable Value“; 

- целевата доходност и възможността за използване на деривати за инвестиционни цели ще 
бъдат премахнати от инвестиционната политика и ще бъде добавена референция към 
стратегията за стойност; и  

- фондът ще включи обвързващи екологични и/или социални характеристики по смисъла на 
член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в 
сектора на финансовите услуги („SFDR“). Подробности за екологичните и/или социалните 
характеристики на фонда, както и за начина, по който той се стреми да ги постигне, ще бъдат 
оповестени в инвестиционната политика на фонда и в нов раздел, наречен „Критерии за 
устойчивост“, в раздела „Характеристики на фонда“ на проспекта. 

Обосновка 

Новото наименование на фонда предоставя по-ясно описание на начина, по който ще прилага 
инвестиционната политика – да търси подценени европейски компании, отговарящи на критериите 
за устойчивост на инвестиционния мениджър. 

Целевата доходност в инвестиционната политика ще бъде премахната и ще се добавят нови 
оповестявания предвид съсредоточаването на фонда върху стойността и устойчивостта. Освен това 
възможността за използване на деривати за инвестиционни цели не е необходима за тази стратегия 
и ще бъде премахната от инвестиционната политика. 

Вярваме, че включването на фактори за устойчивост в стратегията на фонда е в унисон с 
нарастващото желание сред инвеститорите да влагат парите си в инвестиции, които могат ясно да 
демонстрират техните показатели за устойчивост. 

Промяна на името 

Новото име на фонда ще бъде Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value.  
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Промяна на инвестиционната цел и инвестиционната политика 

От Датата на влизане в сила инвестиционната цел и инвестиционната политика на фонда, които се 
съдържат в проспекта на Schroder International Selection Fund („Компанията“), ще се променят от: 

 
„Инвестиционна цел 
 
Фондът цели да осигури доход и 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 дялови и 
свързани с дялово участие ценни книжа на европейски компании.  

Фондът ще инвестира в диверсифициран портфейл от дялови или свързани с дялово участие 
ценни книжа, чиято дивидентна доходност общо е по-голяма от средната пазарна доходност. 
Ценни книжа с дивидентна доходност под средната могат да бъдат включени в портфейла, 
когато Инвестиционният мениджър счете, че те в бъдеще имат потенциал да платят над 
средната доходност. 

Фондът няма да бъде управляван само за доходност: общата възвръщаемост (дивидентна 
доходност плюс нарастване на капитала) ще бъде също толкова важна. 

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.“ 

На: 

„Инвестиционна цел 
 
Фондът има за цел да осигури приход и 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 отговарят на 
критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър. 
 
Инвестиционна политика  

„Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в дялови и 
свързани с дялово участие ценни книжа на европейски компании.  

Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса MSCI Europe (Net TR) 
въз основа на критериите за рейтинг на инвестиционния мениджър. Повече информация за 
инвестиционния процес, който се използва за постигане на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 
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Фондът не инвестира директно в определени дейности, индустрии или групи емитенти над 
лимитите, посочени в „Информация за устойчивост“ на уебсайта на Фонда, достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.  

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 ангажирането 
му с компании са на разположение на уебсайта www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 

Фондът прилага дисциплиниран инвестиционен подход, ориентиран към стойност, 
стремейки се да инвестира в подбран портфейл от компании, за които инвестиционният 
мениджър смята, че са значително подценени във връзка с потенциала им за дългосрочни 
печалби.  

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, предоставени в Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление 
на фонда.“  

Критерии за устойчивост съгласно SFDR  
 
От Датата на влизане в сила следният раздел ще бъде добавен към подробностите за фонда в 
проспекта на Компанията, за да опише как ще се стреми да постигне екологичните и/или социалните 
характеристики на фонда: 
 

„Критерии за устойчивост 

Инвестиционният мениджър прилага критерии за устойчивост при избора на инвестиции за 
фонда. 

Компаниите се оценяват по различни фактори в областта на екологията, социалната политика 
и управлението (ESG), включително как се отнасят към заинтересованите страни, 
управлението и въздействието върху околната среда. Емитентите се анализират по три 
начина – чрез прочуване, проведено от инвестиционното бюро, чрез проучване на 
устойчивостта от трета страна и чрез вътрешнофирмени инструменти за устойчивост. 
Емитентите не получават цялостна оценка, а по-скоро трябва общо да бъдат преценени като 
отговарящи на изискванията на инвестиционния мениджър чрез различни оценки, за да 
могат да бъдат включени в портфейла на фонда. Критериите, изисквани от инвестиционния 
мениджър, включват както количествени стандарти (например минимални рейтинги), така и 
силни резултати при качествено оценяване на устойчивостта на бизнеса на емитента.  
Претеглянето на екологичните, социалните и управленските фактори може да бъде различно, 
за да отчете тези, които са най-приложими за конкретната индустрия на емитента.  

Източниците на информация, използвани за извършване на този анализ, включват 
оповестена от компаниите информация, както и вътрешнофирмени инструменти за 
устойчивост на Schroders и изследвания на трети страни. Също така инвестиционният 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc


Стр. 4 от 5 

мениджър обикновено ще се свърже директно с емитентите, за да получи информация и да 
поощри подобрения в резултатите във връзка с устойчивостта.  

Повече подробности за подхода на Инвестиционния мениджър към устойчивостта и 
ангажирането му с компании са на разположение на уебсайта 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/. 

Инвестиционният мениджър гарантира, че най-малко 90% от компаниите в портфейла на 
фонда се оценяват спрямо критериите за устойчивост. В резултат от прилагането на 
критериите за устойчивост най-малко 20% от потенциалната инвестиционна вселена на 
фонда се изключват от избора на инвестиции. 

За целите на този тест потенциалната инвестиционна вселена е главната вселена на 
емитентите, които инвестиционният мениджър може да избере за фонда преди прилагането 
на критериите за устойчивост, в съответствие с другите ограничения на инвестиционната цел 
и политика. Тази вселена се състои от дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на 
европейски компании.“ 

 
Премахване на съпоставим сравнителен показател 
 
Подробностите за фонда в проспекта на Компанията бяха изменени, за да се премахне 
съпоставимият сравнителен показател за категорията Morningstar Equity Income. 
 
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 на датата на спиране на сделките 28 октомври 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 времето за спиране на сделките, 
което е 28 октомври 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 (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202. 

 
Съвет на директорите 
 

 

 

 

Приложение 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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ISIN кодове на класовете акции, засегнати от промените 

Клас акции Валута на клас акции ISIN код 

A Accumulation  EUR LU0106236267 

A Distribution EUR LU0012050729 

A1 Accumulation EUR LU0133709153 

A1 Distribution EUR LU0315084102 

B Accumulation EUR LU0106236424 

B Distribution EUR LU0062647861 

C Accumulation EUR LU0106236770 

C Distribution EUR LU0062905319 

I Accumulation EUR LU0134337129 

IZ Accumulation EUR LU2016215779 

S Distribution EUR LU1098401067 

Z Accumulation EUR LU0968427913 

Z Distribution EUR LU0968428051 

A Distribution GBP LU0242609765 

A Distribution RMB Hedged LU1056829481 

A Distribution SGD Hedged  LU0981932865 

A Distribution USD Hedged  LU0981932782 

A1 Accumulation USD Hedged LU1031140806 

A1 Distribution USD Hedged LU1031140988 

 

 

 

 

 


