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27 септември 2021 г. 

Schroder International Selection Fund – Регламент относно оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) 

Уважаеми акционери, 

Пишем Ви, за да Ви информираме, че инвестиционните цели и политики на някои фондове 
(„Фондовете“) в проспекта на Schroder International Selection Fund („Компанията“) ще се променят, 
считано от 29 октомври 2021 г. („Датата на влизане в сила“). Приложението към настоящото писмо 
показва пълен списък на засегнатите фондове. 

От Датата на влизане в сила всеки фонд 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 всеки фонд, 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. 
Пълните подробности за направените промени могат да бъдат прегледани на 
https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/literature/legal-documents/. 
 
Няма други промени в инвестиционния стил на фондовете, инвестиционната философия, 
инвестиционната стратегия и работата и/или начина, по който се управляват фондовете след тези 
промени. 
 
Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите след тези промени, но ако желаете обратно 
изкупуване на участието си или прехвърляне към друг подфонд на Компанията преди влизане в сила 
на промените, може да го направите по всяко време до и включително на датата на спиране на 
сделките28 октомври 2021 г (27 октомври 2021 г. за Schroder ISF Global Diversified Growth Fund). 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 е28 октомври 2021 г. (27 октомври 2021 г. за Schroder 
International Selection Fund – Global Diversified Growth). 

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  

https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/literature/legal-documents/
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Приложение 

Schroder International Selection Fund – Asian Credit Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Asian Dividend Maximiser 

Schroder International Selection Fund – Asian Equity Yield 

Schroder International Selection Fund – Asian Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Asian Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Asian Total Return 

Schroder International Selection Fund – BRIC (Brazil, Russia, India, China) 

Schroder International Selection Fund – Changing Lifestyles 

Schroder International Selection Fund – Emerging Markets 

Schroder International Selection Fund – Emerging Markets Debt Absolute Return 

Schroder International Selection Fund – EURO Bond 

Schroder International Selection Fund – EURO Credit Absolute Return 

Schroder International Selection Fund – EURO Credit Conviction 

Schroder International Selection Fund – EURO Government Bond 

Schroder International Selection Fund – EURO High Yield 

Schroder International Selection Fund – EURO Short Term Bond 

Schroder International Selection Fund – European Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Corporate Bond 

Schroder International Selection Fund – Global Credit High Income 

Schroder International Selection Fund – Global Disruption 

Schroder International Selection Fund – Global Diversified Growth 

Schroder International Selection Fund – Global Emerging Markets Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Equity 

Schroder International Selection Fund – Global High Yield 

Schroder International Selection Fund – Global Inflation Linked Bond 

Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Balanced 

Schroder International Selection Fund – Global Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Target Return 

Schroder International Selection Fund – Italian Equity 

Schroder International Selection Fund – Japanese Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Smart Manufacturing 

Schroder International Selection Fund – Strategic Credit 

Schroder International Selection Fund – Swiss Equity 

Schroder International Selection Fund – Swiss Small and Mid-Cap Equity 

Schroder International Selection Fund – UK Equity 
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Schroder International Selection Fund – US Dollar Bond 

 

Пълните подробности за направените промени към всеки от горепосочените фондове от Датата на 
влизане в сила могат да бъдат прегледани на: https://www.schroders.com/bg/bg/professional-
investor/literature/legal-documents/  

 

https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/literature/legal-documents/
https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/literature/legal-documents/
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Приложение 

Член 8 Фондове 

Подфонд Предишни инвестиционна цел и 
политика 

Подобрени инвестиционна цел и 
политика и критерии за 
устойчивост 

Asian Credit 
Opportunities 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса JP 
Morgan Asia Credit след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, издадени 
от компании в Азия. 
 
Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в различни валути и 
емитирани от компании, правителства, 
държавни агенции и наднационални 
институции в Азия. За целите на този 
фонд Азия включва следните държави 
от западна Азия: Бахрейн, Израел, 
Ливан, Оман, Катар, Саудитска Арабия, 
Турция и Обединените арабски 
емирства.  

Фондът може да инвестира:  

- до 20% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи и 
ипотеки; и  

- до 50% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (ценни книжа с 
кредитен рейтинг по 
инвестиционния, измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса JP 
Morgan Asia Credit след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, издадени 
от компании в Азия. 
 
Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в различни валути и 
емитирани от компании, правителства, 
държавни агенции и наднационални 
институции в Азия. За целите на този 
фонд Азия включва следните държави 
от западна Азия: Бахрейн, Израел, 
Ливан, Оман, Катар, Саудитска Арабия, 
Турция и Обединените арабски 
емирства. 

Фондът може да инвестира: 

- до 20% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи и 
ипотеки; и 

- до 50% от активите си в ценни 
книжа с рейтинг под 
инвестиционния (които 
представляват ценни книжа с 
кредитен рейтинг под 
инвестиционния, измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
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и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг).  

Фондът може да инвестира в 
континентален Китай чрез схемата 
Renminbi Qualified Foreign Institutional 
Investor („RQFII“) или регулирани 
пазари (включително на 
Междубанковия облигационен пазар 
на Китай (CIBM) чрез Bond Connect).  

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 
(включително суапове за обща 
възвръщаемост) – с дълги и къси 
позиции – с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Когато Фондът използва 
суапове на обща възвръщаемост, 
базовите активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът може да 
инвестира съгласно инвестиционната 
си цел и политика. По-конкретно, 
суаповете на обща възвръщаемост 
могат да се използват за постигане на 
къси и дълги експозиции за ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва. 
Брутната експозиция на суаповете на 
обща възвръщаемост няма да 
превишава 15% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 10% от нетната 
стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде 
по-висок. 

 

облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг). 

Фондът може да инвестира в 
континентален Китай чрез схемата 
Renminbi Qualified Foreign Institutional 
Investor („RQFII“) или регулирани 
пазари (включително на 
Междубанковия облигационен пазар 
на Китай (CIBM) чрез Bond Connect). 

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 
(включително суапове за обща 
възвръщаемост) – с дълги и къси 
позиции – с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Когато Фондът използва 
суапове на обща възвръщаемост, 
базовите активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът може да 
инвестира съгласно инвестиционната 
си цел и политика. По-конкретно, 
суаповете на обща възвръщаемост 
могат да се използват за постигане на 
къси и дълги експозиции за ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва. 
Брутната експозиция на суаповете на 
обща възвръщаемост няма да 
превишава 15% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 10% от нетната 
стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде 
по-висок. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса JP 
Morgan Asia Credit въз основа на 
рейтинговите критерии на 
инвестиционния мениджър. Повече 
информация за инвестиционния 
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процес, който се използва за постигане 
на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

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. 

Asian Dividend 
Maximiser 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да предостави 
приход от 7% годишно, като инвестира 
в дялови или свързани с дялово 
участие ценни книжа на компании от 
Азиатско-тихоокеанския регион (с 
изключение на Япония). Това не е 
гарантирано и може да се променя в 
зависимост от пазарните условия. 
 
Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си (с изключение на парични 
средства) в дялови и свързани с дялово 
участие ценни книжа на компании от 
Азиатско-тихоокеанския регион (с 
изключение на Япония), които 
са избрани заради техния потенциал за 
приход и растеж на капитала. За да 
подобри доходността на фонда, 
инвестиционният мениджър 
избирателно продава краткосрочни 
кол опции от отделни ценни книжа, 
държани от фонда, като генерира 
допълнителен приход посредством 
съгласуване на цените „на изпълнение 
на опцията“, над които потенциалният 
растеж на капитала се продава. 
 
Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира до 10% от активите 
си (на нетна база) пряко или непряко 
(например чрез бележки за участие) в 
китайски A-акции чрез Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect и 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
 
Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да предостави 
доход от 7% годишно, като инвестира в 
дялови или свързани с дялово участие 
ценни книжа на компании от Азиатско-
тихоокеанския регион (с изключение 
на Япония). Това не е гарантирано и 
може да се променя в зависимост от 
пазарните условия. 
 
Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си (без парични средства) в 
дялове или в свързани с дялово 
участие ценни книжа на компании от 
Азиатско-тихоокеанския регион (с 
изключение на Япония), които са 
избрани заради доходите и потенциала 
им за нарастване на капитала. За да 
подобри доходността на фонда, 
инвестиционният мениджър 
избирателно продава краткосрочни 
кол опции от отделни ценни книжа, 
държани от фонда, като генерира 
допълнителен приход посредством 
съгласуване на цените „на изпълнение 
на опцията“, над които потенциалният 
растеж на капитала се продава. 
 
Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира до 10% от активите 
си (на нетна база) пряко или непряко 
(например чрез бележки за участие) в 
китайски A-акции чрез Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 
 
Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
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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. 
 

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. 
 
Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
AC Pacific ex Japan High Dividend Yield 
(Net TR) въз основа на рейтинговите 
критерии на инвестиционния 
мениджър. Повече информация за 
инвестиционния процес, който се 
използва за постигане на това, може да 
бъде намерена в раздела 
„Характеристики на фонда“. 

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. 

Asian Equity 
Yield 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури доходност и 
растеж на капитала над индекса MSCI 
AC Asia Pacific ex Japan (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 Азиатско-
тихоокеанския регион (с изключение 
на Япония). 
 
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 
компании от Азиатско-тихоокеанския 
регион (с изключение на Япония). 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури доходност и 
растеж на капитала над индекса MSCI 
AC Asia Pacific ex Japan (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 Азиатско-
тихоокеанския регион (с изключение 
на Япония). 
 
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 
компании от Азиатско-тихоокеанския 
регион (с изключение на Япония). 
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Фондът инвестира в дялови ценните 
книжа на компании в Азиатско-
тихоокеанския регион (с изключение 
на Япония), които плащат дивиденти 
сега, но също така държат достатъчно 
парични средства за реинвестиция в 
компанията за генериране на бъдещ 
растеж. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 30% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (напр. чрез бележки за 
участие) в китайски А-акции чрез  

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
и Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- схемата Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(„RQFII“) и 

- регулирани пазари. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

 

Фондът инвестира в дялови ценните 
книжа на компании в Азиатско-
тихоокеанския регион (с изключение 
на Япония), които плащат дивиденти 
сега, но също така държат достатъчно 
парични средства за реинвестиция в 
компанията за генериране на бъдещ 
растеж.  

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 30% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (напр. чрез бележки за 
участие) в китайски А-акции чрез  

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
и Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- схемата Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(„RQFII“) и 

- регулирани пазари. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда.  

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
AC Asia Pacific ex Japan High Dividend 
Yield (Net TR) въз основа на 
рейтинговите критерии на 
инвестиционния мениджър. Повече 
информация за инвестиционния 
процес, който се използва за постигане 
на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“.  

Фондът не инвестира директно в 
определени дейности, индустрии или 
групи емитенти над лимитите, 
посочени в „Информация за 



Стр. 6 от 53 

устойчивост“ на уебсайта на фонда, 
достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian 
Opportunities 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI AC Asia ex 
Japan (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 
азиатски компании (с изключение на 
Япония). 

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 
азиатски компании (с изключение на 
Япония). 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 30% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (напр. чрез бележки за 
участие) в китайски А-акции чрез 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
и Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- схемата Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(„RQFII“) и 

- регулирани пазари. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI AC Asia ex 
Japan (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 
азиатски компании (с изключение на 
Япония). 

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 
азиатски компании (с изключение на 
Япония). 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 30% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (напр. чрез бележки за 
участие) в китайски А-акции чрез  

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
и Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- схемата Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(„RQFII“) и 

- регулирани пазари. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда.  
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Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
AC Asia ex Japan (Net TR) въз основа на 
рейтинговите критерии на 
инвестиционния мениджър. Повече 
информация за инвестиционния 
процес, който се използва за постигане 
на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

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. 

 

Asian Smaller 
Companies 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI AC Asia Ex 
Japan Small Cap (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 азиатски малки 
компании (с изключение на Япония). 

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 малки 
компании от Азия (с изключение на 
Япония). Малки компании са такива, за 
които към момента на покупката се 
счита, че са в долните 30% по пазарна 
капитализация на азиатския (с 
изключение на Япония) пазар на 
дялови ценни книжа. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 30% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (например чрез бележки за 
участие) в китайски A-акции чрез 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect и 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI AC Asia Exex 
Japan Small Cap (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 малки компании от 
Азия (с изключение на Япония). 

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 малки 
компании от Азия (с изключение на 
Япония). Малки компании са такива, за 
които към момента на покупката се 
счита, че са в долните 30% по пазарна 
капитализация на азиатския (с 
изключение на Япония) пазар на 
дялови ценни книжа.  

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 30% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (например чрез бележки за 
участие) в китайски A-акции чрез 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect и 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
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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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда.  

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR) въз 
основа на рейтинговите критерии на 
инвестиционния мениджър. Повече 
информация за инвестиционния 
процес, който се използва за постигане 
на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

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. 

Asian Total 
Return 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса MSCI 
AC Asia Pacific ex Japan (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 Азиатско-
тихоокеанския регион. Фондът е 
създаден за участие в разрастващи се 
пазари, като същевременно се стреми 
да смекчи загубите при падащи пазари 
чрез използване на деривати. 
Смекчаването на 
загубите не може да се гарантира. 

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 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса MSCI 
AC Asia Pacific ex Japan (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 Азиатско-
тихоокеанския регион. Фондът е 
създаден за участие в разрастващи се 
пазари, като същевременно се стреми 
да смекчи загубите при падащи пазари 
чрез използване на деривати. 
Смекчаването на 
загубите не може да се гарантира. 

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 
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компании в Азиатско-тихоокеанския 
регион. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 30% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (напр. чрез бележки за 
участие) в китайски А-акции чрез 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
и Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- схемата Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(„RQFII“) и 

- регулирани пазари. 

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. 
Фондът може да купува или продава 
капиталови индекс фючърси и да 
купува и продава индекс опции върху 
индекси или отделни дялове. За да 
получи експозиция на капиталови 
индекси и отделни дялове, Фондът 
може също да сключва договори за 
разлика, при които базовите 
инвестиции не се доставят и 
сетълментът се извършва в парични 
средства. Договорите за разлика може 
да се използват за постигане на дълги 
и къси експозиции или за хеджиране 
на експозиция за дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа. Брутната 
експозиция на договорите за разлика 
няма да превишава 10% и се очаква да 
остане в диапазона от 0% до 10% от 
нетната стойност на активите. При 

компании в Азиатско-тихоокеанския 
регион. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 30% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (напр. чрез бележки за 
участие) в китайски А-акции чрез 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
и Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- схемата Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(„RQFII“) и 

- регулирани пазари. 

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. 
Фондът може да купува или продава 
капиталови индекс фючърси и да 
купува и продава индекс опции върху 
индекси или отделни дялове. За да 
получи експозиция на капиталови 
индекси и отделни дялове, Фондът 
може също да сключва договори за 
разлика, при които базовите 
инвестиции не се доставят и 
сетълментът се извършва в парични 
средства. Договорите за разлика може 
да се използват за постигане на дълги 
и къси експозиции или за хеджиране 
на експозиция за дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа. Брутната 
експозиция на договорите за разлика 
няма да превишава 10% и се очаква да 
остане в диапазона от 0% до 10% от 
нетната стойност на активите. При 
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някои обстоятелства този дял може да 
бъде по-висок. 

някои обстоятелства този дял може да 
бъде по-висок.  

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
AC Asia Pacific ex-Japan (Net TR) въз 
основа на рейтинговите критерии на 
Инвестиционния мениджър. Повече 
информация за инвестиционния 
процес, който се използва за постигане 
на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

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. 

BRIC (Brazil, 
Russia, India, 
China) 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса MSCI 
BRIC (Net TR) 10/40 след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в дялови и свързани 
с дялово участие ценни книжа на 
бразилски, руски, индийски и китайски 
компании. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в набор от дялови и 
свързани с дялово участие ценни 
книжа на бразилски, руски, индийски и 
китайски компании. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 20% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (напр. чрез бележки за 
участие) в китайски А-акции 

чрез Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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, 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса MSCI 
BRIC (Net TR) 10/40 след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в дялови и свързани 
с дялово участие ценни книжа на 
бразилски, руски, индийски и китайски 
компании. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в набор от дялови и 
свързани с дялово участие ценни 
книжа на бразилски, руски, индийски и 
китайски компании. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 20% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (напр. чрез бележки за 
участие) в китайски А-акции 

чрез Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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, 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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 постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска или по-
ефективно управление на Фонда. 

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 постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска или по-
ефективно управление на Фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
BRIC (Net TR) 10/40 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“. 

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. 

Changing 
Lifestyles 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала чрез инвестиране в 
дялови и свързани с дялово участие 
ценни книжа на компании от цял свят, 
които Инвестиционният мениджър 
смята, че ще се възползват от 
променящите се изисквания на 
съвременните потребители. 

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 
компании в целия свят. 

Фондът има за цел да предостави на 
инвеститорите експозиция на 
компании, които участват в 
развиващите се модели на 
потребление в различни области от 
живота на потребителите. 
Инвестиционният мениджър се стреми 
да инвестира в компании, за които 
смята, че ще се радват на превъзходен 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала чрез инвестиране в 
дялови и свързани с дялово участие 
ценни книжа на компании от цял свят, 
които Инвестиционният мениджър 
смята, че ще се възползват от 
променящите се изисквания на 
съвременните потребители. 

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 
компании в целия свят. 

Фондът има за цел да предостави на 
инвеститорите експозиция на 
компании, които участват в 
развиващите се модели на 
потребление в различни области от 
живота на потребителите. 
Инвестиционният мениджър се стреми 
да инвестира в компании, за които 
смята, че ще се радват на превъзходен 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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растеж, защото удовлетворяват 
вкусовете и очакванията на 
потребителите в един технологичен 
свят. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

 

растеж, защото удовлетворяват 
вкусовете и очакванията на 
потребителите в един технологичен 
свят. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
All Country World (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“. 

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.   

Emerging 
Markets 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI Emerging 
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 развиващите се пазари. 

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 
компании от развиващите се пазари. 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI Emerging 
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 развиващите се пазари. 

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 
компании от развиващите се пазари. 
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Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 20% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (например чрез бележки за 
участие) в китайски A-акции чрез 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect и 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 20% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (например чрез бележки за 
участие) в китайски A-акции чрез 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect и 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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. 
 
Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
Emerging Markets (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“. 

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. 

Emerging 
Markets Debt 
Absolute 
Return 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури 
абсолютна възвръщаемост от 
нарастване на капитала и доход след 
приспадане на таксите чрез 
инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва на 
развиващите се пазари. 
Абсолютна възвръщаемост означава, 
че Фондът се стреми да осигури 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури 
абсолютна възвръщаемост от 
нарастване на капитала и доход след 
приспадане на таксите чрез 
инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва на 
развиващите се пазари. 
Абсолютна възвръщаемост означава, 
че Фондът се стреми да осигури 
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положителна възвръщаемост за 12-
месечен период при всякакви пазарни 
условия, но това не може да бъде 
гарантирано и капиталът Ви остава 
изложен на риск. 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, валути и 
инвестиции на паричния пазар на 
развиващите се пазари. Ценните 
книжа с фиксирана и плаваща лихва се 
издават от правителства, държавни 
агенции, наднационални институции и 
компании. Фондът може да държи и 
парични средства. 

В стремежа си да предостави 
абсолютна възвръщаемост Фондът 
може да държи до 40% от активите си в 
парични средства и инвестиции на 
паричния пазар на развитите пазари. 

Фондът може да инвестира над 50% от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва с кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг). 

Фондът може да инвестира в 
континентален Китай чрез 
регулираните пазари (включително на 
Междубанковия облигационен пазар 
на Китай (CIBM) чрез Bond Connect). 

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 и 
варанти (при спазване на 
ограниченията, предоставени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати с 
цел постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска или по-
ефективно управление на Фонда. 

положителна възвръщаемост за 12-
месечен период при всякакви пазарни 
условия, но това не може да бъде 
гарантирано и капиталът Ви остава 
изложен на риск. 

Инвестиционна политика 

Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, валути и 
инвестиции на паричния пазар на 
развиващите се пазари. Ценните 
книжа с фиксирана и плаваща лихва се 
издават от правителства, държавни 
агенции, наднационални институции и 
компании. Фондът може да държи и 
парични средства. 

В стремежа си да предостави 
абсолютна възвръщаемост Фондът 
може да държи до 40% от активите си в 
парични средства и инвестиции на 
паричния пазар на развитите пазари. 

Фондът може да инвестира над 50% от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва с кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг). 

Фондът може да инвестира в 
континентален Китай чрез 
регулираните пазари (включително на 
Междубанковия облигационен пазар 
на Китай (CIBM) чрез Bond Connect). 

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 и 
варанти (при спазване на 
ограниченията, предоставени 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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Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от 50% от 
индекса JPM GBI-EM Diversified и 50% от 
индекса JPM EMBI Diversified 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“. 

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.  

EURO Bond Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса 
Bloomberg Barclays EURO Aggregate 
след приспадане на таксите за период 
от три до пет години чрез инвестиране 
в ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва, деномирани в евро. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в евро, емитирани от 
правителства, държавни агенции, 
наднационални институции и 
компании от цял свят. 

Фондът може да инвестира до 30% от 
активите си в ценни книжа с кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг за облигациите с 
кредитен рейтинг и подразбиращи се 
рейтинги на Schroders за облигациите 
без кредитен рейтинг). Фондът може да 
инвестира до 10% от активите си в 
условни конвертируеми облигации. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса 
Bloomberg Barclays EURO Aggregate 
след приспадане на таксите за период 
от три до пет години чрез инвестиране 
в ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва, деномирани в евро. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в евро, емитирани от 
правителства, държавни агенции, 
наднационални институции и 
компании от цял свят. 

Фондът може да инвестира до 30% от 
активите си в ценни книжа с кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг за облигациите с 
кредитен рейтинг и подразбиращи се 
рейтинги на Schroders за облигациите 
без кредитен рейтинг). Фондът може да 
инвестира до 10% от активите си в 
условни конвертируеми облигации. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
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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 
(включително суапове за обща 
възвръщаемост) – с дълги и къси 
позиции – с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Когато Фондът използва 
суапове на обща възвръщаемост, 
базовите активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът може да 
инвестира съгласно инвестиционната 
си цел и политика. По-конкретно, 
суаповете на обща възвръщаемост 
могат да се използват за постигане на 
къси и дълги експозиции за ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва. 
Брутната експозиция на суаповете на 
обща възвръщаемост няма да 
превишава 30% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 10% от нетната 
стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде 
по-висок. 

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 
(включително суапове за обща 
възвръщаемост) – с дълги и къси 
позиции – с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Когато Фондът използва 
суапове на обща възвръщаемост, 
базовите активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът може да 
инвестира съгласно инвестиционната 
си цел и политика. По-конкретно, 
суаповете на обща възвръщаемост 
могат да се използват за постигане на 
къси и дълги експозиции за ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва. 
Брутната експозиция на суаповете на 
обща възвръщаемост няма да 
превишава 30% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 10% от нетната 
стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде 
по-висок. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса 
Bloomberg Barclays EURO Aggregate 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“. 

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. 

EURO Credit 
Absolute 
Return 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури 
абсолютна възвръщаемост след 
приспадане на таксите, като инвестира 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури 
абсолютна възвръщаемост след 
приспадане на таксите, като инвестира 
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в ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва, деноминирани в евро и 
издадени от компании в целия свят. 

Абсолютна възвръщаемост означава, 
че Фондът се стреми да осигури 
положителна възвръщаемост за 12-
месечен период при всякакви пазарни 
условия, но това не може да бъде 
гарантирано и капиталът ви е изложен 
на риск. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си, дългосрочни (пряко или 
непряко чрез деривати) или 
краткосрочни (чрез деривати), в ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в евро, емитирани от 
правителства, правителствени 
агенции, наднационални институции и 
компании в целия свят. 

Фондът може да инвестира: 

- до 30% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); 

- до 20% от активите си в 
суверенни държавни облигации; 

- до 40% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи и 
ипотеки; и 

- до 20% от активите си в 
конвертируеми облигации, 
включително до 10% от активите 
си в условно конвертируеми 
облигации. 

Фондът може да инвестира в ценни 
книжа, обезпечени с активи, ценни 
книжа, обезпечени с ипотеки на 
търговски обекти, и/или ценни книжа, 
обезпечени с ипотеки на жилищни 
имоти, издадени в цял свят, с кредитен 
рейтинг, равен на инвестиционния 

в ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва, деноминирани в евро и 
издадени от компании в целия свят. 

Абсолютна възвръщаемост означава, 
че Фондът се стреми да осигури 
положителна възвръщаемост за 12-
месечен период при всякакви пазарни 
условия, но това не може да бъде 
гарантирано и капиталът ви е изложен 
на риск. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си, дългосрочни (пряко или 
непряко чрез деривати) или 
краткосрочни (чрез деривати), в ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в евро, емитирани от 
правителства, правителствени 
агенции, наднационални институции и 
компании в целия свят. 

Фондът може да инвестира: 

- до 30% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); 

- до 20% от активите си в 
суверенни държавни облигации; 

- до 40% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи и 
ипотеки; и 

- до 20% от активите си в 
конвертируеми облигации, 
включително до 10% от активите 
си в условно конвертируеми 
облигации. 

Фондът може да инвестира в ценни 
книжа, обезпечени с активи, ценни 
книжа, обезпечени с ипотеки на 
търговски обекти, и/или ценни книжа, 
обезпечени с ипотеки на жилищни 
имоти, издадени в цял свят, с кредитен 
рейтинг, равен на инвестиционния 



Стр. 18 от 53 

(измерен по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг). Базовите активи 
могат да включват вземания по 
кредитни карти, лични заеми, 
автозаеми, малки бизнес заеми, 
отдавания под наем, ипотеки на 
търговски обекти и ипотеки на 
жилищни имоти. 

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 също да инвестира в 
деривати, за да създава дълги и къси 
експозиции за базовите активи на тези 
деривати. Фондът може да използва 
деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. 

 

(измерен по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг). Базовите активи 
могат да включват вземания по 
кредитни карти, лични заеми, 
автозаеми, малки бизнес заеми, 
отдавания под наем, ипотеки на 
търговски обекти и ипотеки на 
жилищни имоти. 

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 също да инвестира в 
деривати, за да създава дълги и къси 
експозиции за базовите активи на тези 
деривати. Фондът може да използва 
деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. 

Фондът поддържа положителна 
абсолютна оценка на устойчивостта 
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“.  

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. 

EURO Credit 
Conviction 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса iBoxx 
EUR Corporates BBB (TR) след 
приспадане на таксите за период от 
три до пет години чрез инвестиране в 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса iBoxx 
EUR Corporates BBB (TR) след 
приспадане на таксите за период от 
три до пет години чрез инвестиране в 
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ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва, деноминирани 
в евро и емитирани от компании в 
целия свят. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в евро, емитирани от 
правителства, държавни агенции, 
наднационални институции и 
компании от цял свят. 

Фондът може да инвестира: 

- до 30% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); 

- до 20% от активите си в 
суверенни държавни облигации; 

- до 20% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи и 
ипотеки; и 

- до 20% от активите си в 
конвертируеми облигации, 
включително до 10% от активите 
си в условно конвертируеми 
облигации.  

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 също да инвестира в 
деривати, за да създава дълги и къси 
експозиции за базовите активи на тези 
деривати. Фондът може да използва 

ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва, деноминирани 
в евро и емитирани от компании в 
целия свят. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в евро, емитирани от 
правителства, държавни агенции, 
наднационални институции и 
компании от цял свят. 

Фондът може да инвестира: 

- до 30% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); 

- до 20% от активите си в 
суверенни държавни облигации; 

- до 20% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи и 
ипотеки; и 

- до 20% от активите си в 
конвертируеми облигации, 
включително до 10% от активите 
си в условно конвертируеми 
облигации.  

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 също да инвестира в 
деривати, за да създава дълги и къси 
експозиции за базовите активи на тези 
деривати. Фондът може да използва 
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деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. 

деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса iBoxx 
EUR Corporates BBB (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“. 

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. 

EURO 
Government 
Bond 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури приходи и 
растеж на капитала над индекса ICE 
Bofa Merrill Lynch Euro Direct 
Government след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
емитирани от държавите в еврозоната. 
 
Инвестиционна политика 
Фондът е управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва с кредитен 
рейтинг, равен или по-нисък от 
инвестиционния (измерен по Standard 
& Poor's или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг 
за облигации с кредитен рейтинг и 
подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигации без кредитен 
рейтинг), издадени от правителства на 
държави, чиято валута е еврото. 

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, 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури приходи и 
растеж на капитала над индекса ICE 
Bofa Merrill Lynch Euro Direct 
Government след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
емитирани от държавите в еврозоната. 
 
Инвестиционна политика 
Фондът е управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва с кредитен 
рейтинг, равен или по-нисък от 
инвестиционния (измерен по Standard 
& Poor's или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг 
за облигации с кредитен рейтинг и 
подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигации без кредитен 
рейтинг), издадени от правителства на 
държави, чиято валута е еврото. 

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, 
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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 
(включително суапове за обща 
възвръщаемост) – с дълги и къси 
позиции – с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Когато Фондът използва 
суапове на обща възвръщаемост, 
базовите активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът може да 
инвестира съгласно инвестиционната 
си цел и политика. По-конкретно, 
суаповете на обща възвръщаемост 
могат да се използват за постигане на 
къси и дълги експозиции за ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва. 
Брутната експозиция на суаповете на 
обща възвръщаемост няма да 
превишава 30% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 10% от нетната 
стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде 
по-висок. 

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 
(включително суапове за обща 
възвръщаемост) – с дълги и къси 
позиции – с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Когато Фондът използва 
суапове на обща възвръщаемост, 
базовите активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът може да 
инвестира съгласно инвестиционната 
си цел и политика. По-конкретно, 
суаповете на обща възвръщаемост 
могат да се използват за постигане на 
къси и дълги експозиции за ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва. 
Брутната експозиция на суаповете на 
обща възвръщаемост няма да 
превишава 30% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 10% от нетната 
стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде 
по-висок. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса ICE 
BofA Merrill Lynch Euro Direct 
Government 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“. 

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. 

EURO High 
Yield 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса ICE 
Bofa Merrill Lynch Euro High Yield 
Constrained след приспадане на таксите 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса ICE 
Bofa Merrill Lynch Euro High Yield 
Constrained след приспадане на таксите 
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за период от три до пет години чрез 
инвестиране в ценни книжа с рейтинг 
под инвестиционния с фиксирана и 
плаваща лихва, деномирани в евро и 
емитирани от компании от цял свят. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в евро, емитирани от 
правителства, държавни агенции, 
наднационални институции и 
компании от цял свят. Фондът също 
така инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
неинвестиционен кредитен рейтинг 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). 

Фондът може да инвестира до 10% от 
активите си в условни конвертируеми 
облигации. 

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 също да инвестира в 
деривати, за да създава дълги и къси 
експозиции за базовите активи на тези 
деривати. Фондът може да използва 
деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. 

за период от три до пет години чрез 
инвестиране в ценни книжа с рейтинг 
под инвестиционния с фиксирана и 
плаваща лихва, деномирани в евро и 
емитирани от компании от цял свят. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в евро, емитирани от 
правителства, държавни агенции, 
наднационални институции и 
компании от цял свят. Фондът също 
така инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
неинвестиционен кредитен рейтинг 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). 

Фондът може да инвестира до 10% от 
активите си в условни конвертируеми 
облигации. 

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 също да инвестира в 
деривати, за да създава дълги и къси 
експозиции за базовите активи на тези 
деривати. Фондът може да използва 
деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса ICE 
BofA Merrill Lynch Euro High Yield 
Constrained въз основа на критериите 
за рейтинг на инвестиционния 
мениджър. Повече информация за 
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инвестиционния процес, който се 
използва за постигане на това, може да 
бъде намерена в раздела 
„Характеристики на фонда“. 

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. 

EURO Short 
Term Bond 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала и приходи над индекса 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 
Y) след приспадане на таксите за 
период от три до пет години чрез 
инвестиране в краткосрочни ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва, 

деноминирани в евро. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира поне две трети от активите 
си в краткосрочни ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва с кредитен 
рейтинг, равен или по-нисък от 
инвестиционния (измерен по Standard 
& Poor's или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг 
за облигациите с кредитен рейтинг и 
подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигации без кредитен 
рейтинг), деноминирани в евро и 
издадени от правителства, държавни 
агенции, наднационални институции и 
компании в целия свят. 

Средната продължителност на 
притежаваните от Фонда ценни книжа 
не надвишава 3 години, а остатъчният 
срок до падежа на такива ценни книжа 
не надвишава 5 години. 

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 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала и приходи над индекса 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 
Y) след приспадане на таксите за 
период от три до пет години чрез 
инвестиране в краткосрочни ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва, 

деноминирани в евро. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира поне две трети от активите 
си в краткосрочни ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва с кредитен 
рейтинг, равен или по-нисък от 
инвестиционния (измерен по Standard 
& Poor's или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг 
за облигациите с кредитен рейтинг и 
подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигации без кредитен 
рейтинг), деноминирани в евро и 
издадени от правителства, държавни 
агенции, наднационални институции и 
компании в целия свят. 

Средната продължителност на 
притежаваните от Фонда ценни книжа 
не надвишава 3 години, а остатъчният 
срок до падежа на такива ценни книжа 
не надвишава 5 години. 

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 
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средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. 

средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 
Y) 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“. 

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. 

European 
Smaller 
Companies 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала над индекса EMIX European 
Smaller Companies (TR) след приспадане 
на таксите за период от три до пет 
години чрез инвестиране в дялови или 
свързани с дялово участие ценни 
книжа на малки компании в Европа. 

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 малки 
компании в Европа. Това са компании, 
за които към момента на покупката се 
счита, че са в долните 30% по пазарна 
капитализация на европейския пазар 
на ценни книжа. 

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 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала над индекса EMIX European 
Smaller Companies (TR) след приспадане 
на таксите за период от три до пет 
години чрез инвестиране в дялови или 
свързани с дялово участие ценни 
книжа на малки компании в Европа. 

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 малки 
компании в Европа. Това са компании, 
за които към момента на покупката се 
счита, че са в долните 30% по пазарна 
капитализация на европейския пазар 
на ценни книжа. 

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 
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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. 

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. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса EMIX 
European Smaller Companies (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“. 

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. 

Global Credit 
High Income 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала и приход, като инвестира в 
ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва в цял свят, емитирани от 
правителства и компании в целия свят. 
Целта на фонда е да смекчи загубите на 
пазари с падаща доходност. 
Смекчаването на загубите не може да 
бъде гарантирано. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва от 
инвестиционен клас и с висока 
доходност, емитирани от правителства, 
правителствени агенции, 
наднационални институции и 
компании в целия свят, включително в 
държави от развиващите се пазари. 

Фондът може да инвестира: 

- над 50% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала и приход, като инвестира в 
ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва в цял свят, емитирани от 
правителства и компании в целия свят. 
Целта на фонда е да смекчи загубите на 
пазари с падаща доходност. 
Смекчаването на загубите не може да 
бъде гарантирано. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва от 
инвестиционен клас и с висока 
доходност, емитирани от правителства, 
правителствени агенции, 
наднационални институции и 
компании в целия свят, включително в 
държави от развиващите се пазари. 

Фондът може да инвестира: 

- над 50% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
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инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); 

- до 20% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи и 
ипотеки; 

- до 10% от активите си в 
конвертируеми облигации 
(включително в условно 
конвертируеми облигации); 

- до 10% от активите си в 
Инвестиционни фондове от 
отворен тип и 

- в Инвестиции на паричния пазар 
и парични средства. 

Инвестиционният мениджър цели да 
смекчи загубите, като диверсифицира 
алокацията на активите на фонда 
извън зони на пазара, за които е 
установено, че са свързани с висок 
риск от значителна отрицателна 
доходност. 

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 и варанти (при спазване на 
ограниченията, предоставени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. 

инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); 

- до 20% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи и 
ипотеки; 

- до 10% от активите си в 
конвертируеми облигации 
(включително в условно 
конвертируеми облигации); 

- до 10% от активите си в 
Инвестиционни фондове от 
отворен тип и 

- в Инвестиции на паричния пазар 
и парични средства. 

Инвестиционният мениджър цели да 
смекчи загубите, като диверсифицира 
алокацията на активите на фонда 
извън зони на пазара, за които е 
установено, че са свързани с висок 
риск от значителна отрицателна 
доходност. 

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 и варанти (при спазване на 
ограниченията, предоставени в 
Приложение I). 

Фондът може да използва деривати, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса 
Bloomberg Barclays Multiverse ex 
Treasury BBB+ to CCC+ USD, EUR, GBP 
въз основа на критериите за рейтинг 
на инвестиционния мениджър. Повече 
информация за инвестиционния 
процес, който се използва за постигане 
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на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

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. 

Global 
Corporate 
Bond 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури приходи и 
растеж на капитала над индекса 
Bloomberg Barclays Global Aggregate – 
Corporate, хеджиран към щатски 
долари, след приспадане на таксите за 
период от три до пет години чрез 
инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, издадени 
от компании в цял свят. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в различни валути и 
емитирани от компании в цял свят. 

Фондът инвестира в пълния кредитен 
спектър на инвестициите с фиксирана 
доходност. Фондът може да инвестира: 

- до 40% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); 

- до 20% от активите си в ценни 
книжа, издадени от правителства 
и държавни агенции, и 

- до 10% от активите си в условно 
конвертируеми облигации. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури приходи и 
растеж на капитала над индекса 
Bloomberg Barclays Global Aggregate – 
Corporate, хеджиран към щатски 
долари, след приспадане на таксите за 
период от три до пет години чрез 
инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, издадени 
от компании в цял свят. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деноминирани в различни валути и 
емитирани от компании в цял свят. 

Фондът инвестира в пълния кредитен 
спектър на инвестициите с фиксирана 
доходност. Фондът може да инвестира: 

- до 40% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); 

- до 20% от активите си в ценни 
книжа, издадени от правителства 
и държавни агенции, и 

- до 10% от активите си в условно 
конвертируеми облигации. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 
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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, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Фондът може да използва 
ливъридж. 

 

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, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Фондът може да използва 
ливъридж. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса 
Bloomberg Barclays Global Aggregate – 
Corporate, хеджиран към щатски 
долари, 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“. 

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. 

Global 
Disruption 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури 
нарастване на капитала, като 
инвестира в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на 
компании в целия свят, които се 
възползват от пробива. 

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 
компании в целия свят. 

Пробивът обикновено означава 
иновация (независимо от това дали се 
дължи на технологията или на друга 
причина), която променя конкретен 
промишлен сектор, като създава нови 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури 
нарастване на капитала, като 
инвестира в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на 
компании в целия свят, които се 
възползват от пробива. 

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 
компании в целия свят. 

Пробивът обикновено означава 
иновация (независимо от това дали се 
дължи на технологията или на друга 
причина), която променя конкретен 
промишлен сектор, като създава нови 
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модели на пазари, продукти или 
услуги. Пробив може да се наблюдава в 
много промишлени сектори, като 
електронната търговия, медиите и 
комуникациите, както и банковата 
дейност и плащанията. 
Инвестиционният мениджър счита че 
компаниите, които се възползват от 
иновацията, предизвикала пробива, 
например от самия пробив или по друг 
начин, може да получат бързо 
ускоряване и продължителност на 
растежа. Инвестиционният мениджър 
се стреми да инвестира в компании, 
които се възползват от пробива, преди 
това да бъде отразено напълно в 
пазарните очаквания. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

модели на пазари, продукти или 
услуги. Пробив може да се наблюдава в 
много промишлени сектори, като 
електронната търговия, медиите и 
комуникациите, както и банковата 
дейност и плащанията. 
Инвестиционният мениджър счита че 
компаниите, които се възползват от 
иновацията, предизвикала пробива, 
например от самия пробив или по друг 
начин, може да получат бързо 
ускоряване и продължителност на 
растежа. Инвестиционният мениджър 
се стреми да инвестира в компании, 
които се възползват от пробива, преди 
това да бъде отразено напълно в 
пазарните очаквания. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
AC World (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“. 

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. 
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Global 
Diversified 
Growth 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да предостави 
дългосрочно нарастване на капитала и 
доходи от Хармонизирания индекс на 
потребителските цени (HICP) +5% 
годишно след приспадане на таксите за 
период от пет до седем години чрез 
инвестиране в диверсифициран набор 
от активи и пазари в целия свят. 
Фондът цели да осигури волатилност 
(мярка за годишните изменения във 
възвръщаемостта на Фонда) от до две 
трети от тази на глобалните ценни 
книжа за същия период. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си, пряко или непряко, чрез 
деривати или инвестиционни фондове 
от отворен тип (включително други 
фондове на Schroder) и борсово 
търгувани фондове в широк набор от 
активи, включващи дялови и с 
фиксирана доходност ценни книжа, 
или алтернативни класове активи. 

Фондът може да инвестира в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (които са ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния, измерен по Standard 
& Poor’s или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг). 
Фондът може да инвестира до 20% от 
активите си в ценни книжа, 
обезпечени с активи и ипотеки. 
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 за обща 
възвръщаемост) – с дълги и къси 
позиции – 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 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да предостави 
дългосрочно нарастване на капитала и 
доходи от Хармонизирания индекс на 
потребителските цени (HICP) +5% 
годишно след приспадане на таксите за 
период от пет до седем години чрез 
инвестиране в диверсифициран набор 
от активи и пазари в целия свят. 
Фондът цели да осигури волатилност 
(мярка за годишните изменения във 
възвръщаемостта на Фонда) от до две 
трети от тази на глобалните ценни 
книжа за същия период. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си, пряко или непряко, чрез 
деривати или инвестиционни фондове 
от отворен тип (включително други 
фондове на Schroder) и борсово 
търгувани фондове в широк набор от 
активи, включващи дялови и с 
фиксирана доходност ценни книжа, 
или алтернативни класове активи. 

Фондът може да инвестира в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (които са ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния, измерен по Standard 
& Poor’s или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг). 
Фондът може да инвестира до 20% от 
активите си в ценни книжа, 
обезпечени с активи и ипотеки. 
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 за обща 
възвръщаемост) – с дълги и къси 
позиции – 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 
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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 75% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 25% от нетната 
стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде 
по-висок. 

Фондът може да инвестира до 10% от 
активите си в инвестиционни фондове 
от отворен тип (включително в други 
фондове на Schroder). Фондът може да 
инвестира в друг фонд, който 
начислява такса за постигнати 
резултати. 

Фондът може да инвестира в 
инвестиции на паричния пазар и да 
държи парични средства. 

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 75% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 25% от нетната 
стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде 
по-висок. 

Фондът може да инвестира до 10% от 
активите си в инвестиционни фондове 
от отворен тип (включително в други 
фондове на Schroder). Фондът може да 
инвестира в друг фонд, който 
начислява такса за постигнати 
резултати. 

Фондът може да инвестира в 
инвестиции на паричния пазар и да 
държи парични средства.  

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 
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действителната алокация на активите 
на Фонда. 

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. 

Global 
Emerging 
Markets 
Smaller 
Companies 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI Emerging 
Markets Small Cap (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 малки компании от 
държави в глобалните развиващи се 
пазари. 

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 малки 
компании от държави в глобалните 
развиващи се пазари, включително 
компании извън тези държави, които 
имат съществена бизнес експозиция 
към глобалните развиващи се пазари. 
Малките компании са компании, за 
които към момента на покупката се 
счита, че са в долните 30% на пазарна 
капитализация на компаниите в 
развиващите се пазари. 

Фондът обикновено държи 60-120 
компании. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира до 30% от активите 
си (на нетна база) пряко или непряко 
(например чрез бележки за участие) в 
китайски A-акции чрез Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

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 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI Emerging 
Markets Small Cap (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 малки компании от 
държави в глобалните развиващи се 
пазари. 

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 малки 
компании от държави в глобалните 
развиващи се пазари, включително 
компании извън тези държави, които 
имат съществена бизнес експозиция 
към глобалните развиващи се пазари. 
Малките компании са компании, за 
които към момента на покупката се 
счита, че са в долните 30% на пазарна 
капитализация на компаниите в 
развиващите се пазари. 

Фондът обикновено държи 60-120 
компании. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира до 30% от активите 
си (на нетна база) пряко или непряко 
(например чрез бележки за участие) в 
китайски A-акции чрез Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

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 
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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 постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска или по-
ефективно управление на Фонда. 

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 постигане на инвестиционни 
печалби, намаляване на риска или по-
ефективно управление на Фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
Emerging Markets Small Cap (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“. 

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. 

Global Equity Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI All Country 
(AC) World (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 цял свят. 

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 
компании в целия свят. 

Инвестиционният мениджър цели да 
идентифицира компании, за които 
счита, че ще осигурят бъдещ растеж на 
печалбите над нивото, очаквано от 
пазара, типично при хоризонт от три 
до пет години (наричаме това 
„позитивен луфт на растеж). 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса MSCI All Country 
(AC) World (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 цял свят. 

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 
компании в целия свят. 

Инвестиционният мениджър цели да 
идентифицира компании, за които 
счита, че ще осигурят бъдещ растеж на 
печалбите над нивото, очаквано от 
пазара, типично при хоризонт от три 
до пет години (наричаме това 
„позитивен луфт на растеж). 

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


Стр. 34 от 53 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
All Country (AC) World (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“. 

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. 

Global High 
Yield 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури приходи и 
растеж на капитала над индекса 
Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG, хеджиран към щатски 
долари 2% cap, след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в ценни книжа с 
рейтинг под инвестиционния, с 
фиксирана и плаваща лихва, издадени 
в цял свят. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира поне две трети от активите 
си в ценни книжа с фиксирана и 
плаваща лихва, които имат кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури приходи и 
растеж на капитала над индекса 
Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG, хеджиран към щатски 
долари 2% cap, след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в ценни книжа с 
рейтинг под инвестиционния, с 
фиксирана и плаваща лихва, издадени 
в цял свят. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира поне две трети от активите 
си в ценни книжа с фиксирана и 
плаваща лихва, които имат кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
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агенции за кредитен рейтинг). Ценните 
книжа могат да бъдат деноминирани в 
различни валути и издадени от 
правителства, държавни агенции, 
наднационални институции и 
компании в целия свят. 

Фондът може да инвестира до 10% от 
активите си в условни конвертируеми 
облигации. 

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, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Фондът може да използва 
ливъридж. 

агенции за кредитен рейтинг). Ценните 
книжа могат да бъдат деноминирани в 
различни валути и издадени от 
правителства, държавни агенции, 
наднационални институции и 
компании в целия свят. 

Фондът може да инвестира до 10% от 
активите си в условни конвертируеми 
облигации. 

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, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Фондът може да използва 
ливъридж. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса 
Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG, хеджиран към щатски 
долари, 2% капитализация, 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“. 

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. 

Global Inflation 
Linked Bond 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса ICE 
BofA Merrill Lynch Global Governments 
Inflation-Linked, хеджиран в евро, след 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса ICE 
BofA Merrill Lynch Global Governments 
Inflation-Linked, хеджиран в евро, след 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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приспадане на таксите за период от 
три до пет години чрез инвестиране в 
инфлационно индексирани ценни 
книжа с фиксирана лихва. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира поне две трети от активите 
си в инфлационно обвързани ценни 
книжа с фиксиран доход и с кредитен 
рейтинг, равен на инвестиционния или 
под него 
(измерен по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг за облигациите с 
кредитен рейтинг и подразбиращи се 
рейтинги на Schroders за облигации 
без кредитен рейтинг), емитирани от 
правителства, правителствени 
агенции, наднационални организации 
и компании по целия свят. 

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 
(включително суапове за обща 
възвръщаемост) – с дълги и къси 
позиции – с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Когато Фондът използва 
суапове на обща възвръщаемост, 
базовите активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът може да 
инвестира съгласно инвестиционната 
си цел и политика. По-конкретно, 
суаповете на обща възвръщаемост 
могат да се използват за постигане на 
къси и дълги експозиции за ценни 
книжа с фиксиран доход. Брутната 
експозиция на суаповете на обща 
възвръщаемост няма да превишава 
30% и се очаква да остане в диапазона 
от 0% до 10% от нетната стойност на 

приспадане на таксите за период от 
три до пет години чрез инвестиране в 
инфлационно индексирани ценни 
книжа с фиксирана лихва. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира поне две трети от активите 
си в инфлационно обвързани ценни 
книжа с фиксиран доход и с кредитен 
рейтинг, равен на инвестиционния или 
под него 
(измерен по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг за облигациите с 
кредитен рейтинг и подразбиращи се 
рейтинги на Schroders за облигации 
без кредитен рейтинг), емитирани от 
правителства, правителствени 
агенции, наднационални организации 
и компании по целия свят. 

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 
(включително суапове за обща 
възвръщаемост) – с дълги и къси 
позиции – с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Когато Фондът използва 
суапове на обща възвръщаемост, 
базовите активи се състоят от 
инструменти, в които Фондът може да 
инвестира съгласно инвестиционната 
си цел и политика. По-конкретно, 
суаповете на обща възвръщаемост 
могат да се използват за постигане на 
къси и дълги експозиции за ценни 
книжа с фиксиран доход. Брутната 
експозиция на суаповете на обща 
възвръщаемост няма да превишава 
30% и се очаква да остане в диапазона 
от 0% до 10% от нетната стойност на 
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активите. При някои обстоятелства 
този дял може да бъде по-висок. 

активите. При някои обстоятелства 
този дял може да бъде по-висок. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса ICE 
BofA Merrill Lynch Global Governments 
Inflation-Linked, хеджиран към евро, 
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“. 

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. 

Global Multi-
Asset Balanced 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и доход над 3-месечен Euribor 
(или алтернативна референтна 
стойност) +3% годишно преди 
приспадане на таксите* за период от 
три до пет години чрез инвестиране в 
диверсифициран набор от активи и 
пазари в целия свят. Фондът цели да 
осигури волатилност (мярка за 
годишните изменения във 
възвръщаемостта на фонда) от 4 – 7% 
на година. Фондът е предназначен да 
участва в растящите пазари, като 
същевременно се стреми да ограничи 
загубите до максимум 10% от 
стойността на Фонда в продължение на 
подвижния 12-месечен период. 
Ограничаването на загубите не може 
да бъде гарантирано. 

* 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 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и доход над 3-месечен Euribor 
(или алтернативна референтна 
стойност) +3% годишно преди 
приспадане на таксите* за период от 
три до пет години чрез инвестиране в 
диверсифициран набор от активи и 
пазари в целия свят. Фондът цели да 
осигури волатилност (мярка за 
годишните изменения във 
възвръщаемостта на фонда) от 4 – 7% 
на година. Фондът е предназначен да 
участва в растящите пазари, като 
същевременно се стреми да ограничи 
загубите до максимум 10% от 
стойността на Фонда в продължение на 
подвижния 12-месечен период. 
Ограничаването на загубите не може 
да бъде гарантирано. 

* 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 

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


Стр. 38 от 53 

деривати в дялови и свързани с дялово 
участие ценни книжа, ценни книжа с 
фиксиран доход 

и алтернативни класове акции. 

Ценните книжа с фиксиран доход 
включват ценни книжа с фиксирана 
или плаваща лихва, като държавни 
облигации, корпоративни облигации, 
дългови книжа на развиващите се 
пазари, ценни книжа (с фиксирана или 
плаваща лихва) с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (които са ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния, измерен по Standard 
& Poor’s или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг), 
конвертируеми облигации и 
облигации, обвързани с инфлацията. 

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 за обща 
възвращаемост), с къси или дълги 
позиции, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска, смекчаване на загубите в 
свиващи се пазари 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 60% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 30% от нетната 
стойност на активите. При някои 

деривати в дялови и свързани с дялово 
участие ценни книжа, ценни книжа с 
фиксиран доход 

и алтернативни класове акции. 

Ценните книжа с фиксиран доход 
включват ценни книжа с фиксирана 
или плаваща лихва, като държавни 
облигации, корпоративни облигации, 
дългови книжа на развиващите се 
пазари, ценни книжа (с фиксирана или 
плаваща лихва) с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (които са ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния, измерен по Standard 
& Poor’s или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг), 
конвертируеми облигации и 
облигации, обвързани с инфлацията. 

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 за обща 
възвращаемост), с къси или дълги 
позиции, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска, смекчаване на загубите в 
свиващи се пазари 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 60% и се очаква да остане в 
диапазона от 0% до 30% от нетната 
стойност на активите. При някои 
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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. 

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. 

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 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. 

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

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса S&P Developed 
Small Cap (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 
малки компании от цял свят. 

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 малки 
компании в целия свят. Малки 
компании са такива, за които към 
момента на покупката се счита, че са в 
долните 30% по пазарна 
капитализация на глобалните пазари 
на дялови ценни книжа. 

Фондът може също така да инвестира 
директно в китайски B-акции и 
китайски H-акции и може да инвестира 
по-малко от 30% от активите си (на 
нетна база) пряко или непряко 
(например чрез бележки за участие) в 
китайски A-акции чрез Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса S&P Developed 
Small Cap (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 
малки компании от цял свят. 

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 малки 
компании в целия свят. Малки 
компании са такива, за които към 
момента на покупката се счита, че са в 
долните 30% по пазарна 
капитализация на всеки съответен 
глобалните пазар пазари на дялови 
ценни книжа. 

Фондът може също така да инвестира 
директно в китайски B-акции и 
китайски H-акции и може да инвестира 
по-малко от 30% от активите си (на 
нетна база) пряко или непряко 
(например чрез бележки за участие) в 
китайски A-акции чрез Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса S&P 
Developed Small Cap (Net TR) въз основа 
на критериите за рейтинг на 
инвестиционния мениджър. Повече 
информация за инвестиционния 
процес, който се използва за постигане 
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на това, може да бъде намерена в 
раздела „Характеристики на фонда“. 

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. 

Global Target 
Return 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и доходи над 3-месечния 
индекс на ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill +5% годишно преди приспадане на 
таксите* за подвижни периоди от три 
години чрез инвестиране в широк 
набор от класове акции в цял свят. 
Няма гаранция, че целта ще бъде 
постигната, и капиталът Ви е изложен 
на риск. 

* 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 пряко или непряко (чрез 
инвестиционни фондове от отворен 
тип и деривати) в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа, ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва 
(емитирани от правителства, 
правителствени агенции, 
наднационални организации и 
компании), ценни книжа, обезпечени с 
ипотеки и с активи, конвертируеми 
облигации, валути и алтернативни 
класове активи (както са дефинирани в 
приложение III на настоящия 
Проспект), като например 
прехвърлими ценни книжа, свързани с 
недвижими имоти, инфраструктура и 
суровини. 

Фондът може да държи до 40% от 
активите си в Инвестиционни фондове 
от отворен тип. С нарастването на 
фонда обаче инвестиционният 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и доходи над 3-месечния 
индекс на ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill +5% годишно преди приспадане на 
таксите* за подвижни периоди от три 
години чрез инвестиране в широк 
набор от класове акции в цял свят. 
Няма гаранция, че целта ще бъде 
постигната, и капиталът Ви е изложен 
на риск. 

* 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 пряко или непряко (чрез 
инвестиционни фондове от отворен 
тип и деривати) в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа, ценни 
книжа с фиксирана и плаваща лихва 
(емитирани от правителства, 
правителствени агенции, 
наднационални организации и 
компании), ценни книжа, обезпечени с 
ипотеки и с активи, конвертируеми 
облигации, валути и алтернативни 
класове активи (както са дефинирани в 
приложение III на настоящия 
Проспект), като например 
прехвърлими ценни книжа, свързани с 
недвижими имоти, инфраструктура и 
суровини. 

Фондът може да държи до 40% от 
активите си в Инвестиционни фондове 
от отворен тип. С нарастването на 
фонда обаче инвестиционният 
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мениджър очаква фондът да държи по-
малко от 10% в инвестиционни 
фондове от отворен тип. 

Фондът може да инвестира в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по Standard 
& Poor's или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг). 

Фондът може да използва деривати 
(включително суапове на обща 
възвръщаемост) 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 20% от нетната 
стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде 
по-висок. Фондът може също така да 
инвестира в Инвестиции на паричния 
пазар и да държи парични средства. 

мениджър очаква фондът да държи по-
малко от 10% в инвестиционни 
фондове от отворен тип. 

Фондът може да инвестира в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по Standard 
& Poor's или друг равностоен рейтинг 
на други агенции за кредитен рейтинг). 

Фондът може да използва деривати 
(включително суапове на обща 
възвръщаемост) 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 20% от нетната 
стойност на активите. При някои 
обстоятелства този дял може да бъде 
по-висок. Фондът може също така да 
инвестира в Инвестиции на паричния 
пазар и да държи парични средства. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от специална 
комбинация, претеглена по активи,* от 
индекса MSCI World (хеджиран към 
щатски долари), индекса MSCI Emerging 
Market (нехеджиран), индекса Barclays 
Global Aggregate Corporate Bond 
(хеджиран към щатски долари), 
индекса Barclays Global High Yield excl. 
CMBS & EMD 2% (хеджиран към щатски 
долари), индекса ICE BofA US Treasury 
(хеджиран към щатски долари), 
индекса JPM GBI Emerging Market Index 
- EM Local (нехеджиран) и индекса JPM 
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EMBI Index EM Hard Currency (хеджиран 
към щатски долари), 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 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. 

Italian Equity Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса FTSE Italia All-
Share (TR) след приспадане на таксите 
за период от три до пет години чрез 
инвестиране в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на 
италиански компании. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко 70% от активите 
си в концентриран набор (обикновено 
по-малко от 50 компании) от дялови и 
свързани с дялово участие ценни 
книжа на италиански компании. 
Фондът инвестира най-малко 25% от 
тези активи (което съответства на 
17,5% от активите на Фонда) в дялови и 
свързани с дялово участие ценни 
книжа на италиански компании, които 
не са включени в индекса FTSE MIB или 
в други еквивалентни индекси, и най-
малко 5% от тези активи (което 
съответства на 3,5% от активите на 
Фонда) в дялови и свързани с дялово 
участие ценни книжа на италиански 
компании, които не са включени в 
индексите FTSE MIB и FTSE MID CAP, 
или в други еквивалентни индекси. 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса FTSE Italia All-
Share (TR) след приспадане на таксите 
за период от три до пет години чрез 
инвестиране в дялови и свързани с 
дялово участие ценни книжа на 
италиански компании. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко 70% от активите 
си в концентриран набор (обикновено 
по-малко от 50 компании) от дялови и 
свързани с дялово участие ценни 
книжа на италиански компании. 
Фондът инвестира най-малко 25% от 
тези активи (което съответства на 
17,5% от активите на Фонда) в дялови и 
свързани с дялово участие ценни 
книжа на италиански компании, които 
не са включени в индекса FTSE MIB или 
в други еквивалентни индекси, и най-
малко 5% от тези активи (което 
съответства на 3,5% от активите на 
Фонда) в дялови и свързани с дялово 
участие ценни книжа на италиански 
компании, които не са включени в 
индексите FTSE MIB и FTSE MID CAP, 
или в други еквивалентни индекси. 
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Фондът може да инвестира до 10% от 
активите си в ценни книжа, издадени 
или сключени с една и съща компания 
или компании, принадлежащи към 
една и съща група. 

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. 

Фондът може да инвестира до 10% от 
активите си в ценни книжа, издадени 
или сключени с една и съща компания 
или компании, принадлежащи към 
една и съща група. 

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. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса FTSE 
Italia All-Share (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“. 

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. 

Japanese 
Smaller 
Companies 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса Russel Nomura 
Small Cap (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 
малки японски 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 малки 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса Russel Nomura 
Small Cap (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 
малки японски 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 малки 
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японски компании. Това са компании, 
за които към момента на покупката се 
счита, че са в долните 30% по пазарна 
капитализация на пазара на ценни 
книжа на Япония. 

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. 

японски компании. Това са компании, 
за които към момента на покупката се 
счита, че са в долните 30% по пазарна 
капитализация на пазара на ценни 
книжа на Япония. 

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. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса 
Russell Nomura Small Cap (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“. 

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. 

Smart 
Manufacturing 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала чрез инвестиране в 
дялови и свързани с дялово участие 
ценни книжа на компании от цял свят, 
за които Инвестиционният мениджър 
смята, че ще се възползват от най-
новите техники за индустриални 
иновации. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в дялови и свързани с 

Инвестиционна цел 
Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала чрез инвестиране в 
дялови и свързани с дялово участие 
ценни книжа на компании от цял свят, 
за които Инвестиционният мениджър 
смята, че ще се възползват от най-
новите техники за индустриални 
иновации. 

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

Интелигентното производство 
обикновено означава прилагането на 
най-новите техники за индустриални 
иновации за справяне с нуждите на 
пазара и предизвикателствата на 
веригата за доставки в 
производствените и свързаните 
сектори, като дистрибуция, логистика и 
транспорт. Инвестиционният 
мениджър се стреми да инвестира в 
компании, за които смята, че ще се 
радват на превъзходен растеж чрез 
експозицията им на тези иновации. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 10% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (например чрез бележки за 
участие) в китайски A-акции чрез 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect и 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

дялово участие ценни книжа на 
компании в целия свят. 

Интелигентното производство 
обикновено означава прилагането на 
най-новите техники за индустриални 
иновации за справяне с нуждите на 
пазара и предизвикателствата на 
веригата за доставки в 
производствените и свързаните 
сектори, като дистрибуция, логистика и 
транспорт. Инвестиционният 
мениджър се стреми да инвестира в 
компании, за които смята, че ще се 
радват на превъзходен растеж чрез 
експозицията им на тези иновации. 

Фондът може да инвестира директно в 
китайски B-акции и китайски H-акции и 
може да инвестира по-малко от 10% от 
активите си (на нетна база) пряко или 
непряко (например чрез бележки за 
участие) в китайски A-акции чрез 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect и 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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 намаляване на риска или по-
ефективно управление на фонда. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса MSCI 
AC World (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“. 

Фондът не инвестира директно в 
определени дейности, индустрии или 
групи емитенти над лимитите, 
посочени в „Информация за 
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устойчивост“ на уебсайта на фонда, 
достъпен чрез 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.  

Strategic Credit Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала и приходи над индекса ICE 
BofA Sterling 3-Month Government Bill 
след приспадане на таксите за период 
от три до пет години чрез инвестиране 
в ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва, издадени от компании в Европа. 

Считано от 21 юни 2021 г., разделът 
„Инвестиционна цел“ и 
инвестиционната политика ще се 
променят на: 

Инвестиционна цел 

Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала и приход над индекса ICE 
BofA Sterling 3-Month Government Bill 
след приспадане на таксите за период 
от три до пет години чрез инвестиране 
в ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва, емитирани от компании в целия 
свят. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, издадени 
от правителства, държавни агенции, 
наднационални институции и 
компании в цял свят. 

Фондът може да инвестира до 100% от 
активите си в ценни книжа с кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг). 

Фондът може също да потърси до 25% 
експозиция на конвертируеми 
облигации и облигации с варанти. 
Експозицията на конвертируеми 
облигации включва до 10% условни 
конвертируеми облигации. 

Фондът може също да инвестира до 
една трета от активите си пряко или 
непряко в други ценни книжа 
(включително други класове активи), 

Инвестиционна цел 

Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала и приход над индекса ICE 
BofA Sterling 3-Month Government Bill 
след приспадане на таксите за период 
от три до пет години чрез инвестиране 
в ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва, емитирани от компании в целия 
свят. 

Инвестиционна цел 

Фондът има за цел да осигури растеж 
на капитала и приход над индекса ICE 
BofA Sterling 3-Month Government Bill 
след приспадане на таксите за период 
от три до пет години чрез инвестиране 
в ценни книжа с фиксирана и плаваща 
лихва, емитирани от компании в целия 
свят. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, издадени 
от правителства, държавни агенции, 
наднационални институции и 
компании в цял свят. 

Фондът може да инвестира до 100% от 
активите си в ценни книжа с кредитен 
рейтинг под инвестиционния (измерен 
по Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други агенции 
за кредитен рейтинг). 

Фондът може също да потърси до 25% 
експозиция на конвертируеми 
облигации и облигации с варанти. 
Експозицията на конвертируеми 
облигации включва до 10% условни 
конвертируеми облигации. 

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 
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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 също да инвестира в 
деривати, за да създава дълги и къси 
експозиции за базовите активи на тези 
деривати. Фондът може да използва 
деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. 

пазар, както и да държи парични 
средства (при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
Приложение I). 

Фондът може също да инвестира в 
деривати, за да създава дълги и къси 
експозиции за базовите активи на тези 
деривати. Фондът може да използва 
деривати с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на Фонда. 

Фондът поддържа положителна 
абсолютна оценка на устойчивостта 
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“  

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. 

Swiss Equity Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса Swiss 
Performance след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в дялови и свързани 
с дялово участие ценни книжа на 
швейцарски 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 швейцарски 
компании. Това означава, че 
обикновено държи по-малко от 50 
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 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса Swiss 
Performance след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в дялови и свързани 
с дялово участие ценни книжа на 
швейцарски 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 швейцарски 
компании. Това означава, че 
обикновено държи по-малко от 50 
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 
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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. 

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. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса Swiss 
Leaders 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“. 

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. 

Swiss Small & 
Mid Cap Equity 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса Swiss 
Performance Extra след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в дялови и свързани 
с дялово участие ценни книжа на 
малки и средни швейцарски 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 малки 
и средни швейцарски компании. Това 
са компании, за които към момента на 
покупката се счита, че са в долните 30% 
по пазарна капитализация на пазара 
на ценни книжа на Швейцария. 

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 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса Swiss 
Performance Extra след приспадане на 
таксите за период от три до пет години 
чрез инвестиране в дялови и свързани 
с дялово участие ценни книжа на 
малки и средни швейцарски 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 малки 
и средни швейцарски компании. Това 
са компании, за които към момента на 
покупката се счита, че са в долните 30% 
по пазарна капитализация на пазара 
на ценни книжа на Швейцария. 

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 
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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. 

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. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса Swiss 
Performance Index Extra 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“. 

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. 

UK Equity Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса FTSE All Share 
Total Return 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 Обединеното кралство. 

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 
компании от Обединеното кралство. 

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 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури растеж на 
капитала над индекса FTSE All Share 
Total Return 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 Обединеното кралство. 

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 
компании от Обединеното кралство. 

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 
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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. 

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. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса FTSE 
All Share Total Return 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“. 

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. 

US Dollar Bond Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури приходи и 
растеж на капитала над индекса 
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond 
(TR) след приспадане на таксите за 
период от три до пет години чрез 
инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деномирани в щатски долари. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
включително ценни книжа, 
обезпечени с активи/ипотеки, 
деноминирани в щатски долари, 
емитирани от правителства, държавни 
агенции и компании в цял свят. 

Фондът инвестира в пълния кредитен 
спектър на инвестициите с фиксирана 
доходност. Фондът може да инвестира: 

- до 40% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 

Инвестиционна цел 
Фондът цели да осигури приходи и 
растеж на капитала над индекса 
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond 
(TR) след приспадане на таксите за 
период от три до пет години чрез 
инвестиране в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
деномирани в щатски долари. 

Инвестиционна политика 
Фондът се управлява активно и 
инвестира най-малко две трети от 
активите си в ценни книжа с 
фиксирана и плаваща лихва, 
включително ценни книжа, 
обезпечени с активи/ипотеки, 
деноминирани в щатски долари, 
емитирани от правителства, държавни 
агенции и компании в цял свят. 

Фондът инвестира в пълния кредитен 
спектър на инвестициите с фиксирана 
доходност. Фондът може да инвестира: 

- до 40% от активите си в ценни 
книжа с кредитен рейтинг под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
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равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); и 

- до 70% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи, 
ценни книжа, обезпечени с 
ипотеки на търговски обекти, 
и/или ценни книжа, обезпечени с 
ипотеки на жилищни имоти, 
издадени в цял свят, с кредитен 
рейтинг, равен или под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг). 
Базовите активи могат да 
включват вземания по кредитни 
карти, лични заеми, автозаеми, 
малки бизнес заеми, отдавания 
под наем, ипотеки на търговски 
обекти и ипотеки на жилищни 
имоти. 

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, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Фондът може да използва 
ливъридж. 

равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг за 
облигациите с кредитен рейтинг 
и подразбиращи се рейтинги на 
Schroders за облигациите без 
кредитен рейтинг); и 

- до 70% от активите си в ценни 
книжа, обезпечени с активи, 
ценни книжа, обезпечени с 
ипотеки на търговски обекти, 
и/или ценни книжа, обезпечени с 
ипотеки на жилищни имоти, 
издадени в цял свят, с кредитен 
рейтинг, равен или под 
инвестиционния (измерен по 
Standard & Poor's или друг 
равностоен рейтинг на други 
агенции за кредитен рейтинг). 
Базовите активи могат да 
включват вземания по кредитни 
карти, лични заеми, автозаеми, 
малки бизнес заеми, отдавания 
под наем, ипотеки на търговски 
обекти и ипотеки на жилищни 
имоти. 

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, 
дълги и къси, с цел постигане на 
инвестиционни печалби, намаляване 
на риска или по-ефективно управление 
на фонда. Фондът може да използва 
ливъридж. 

Фондът поддържа по-висока цялостна 
оценка за устойчивост от индекса 
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond 
(TR) въз основа на критериите за 
рейтинг на инвестиционния 
мениджър. Повече информация за 
инвестиционния процес, който се 
използва за постигане на това, може да 
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бъде намерена в раздела 
„Характеристики на фонда“. 

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. 
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