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Уважаеми акционери, 

Schroder International Selection Fund – US Small & Mid Cap Equity („Фондът“) 

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че фондът ще включи обвързващи екологични и/или социални 
характеристики по смисъла на член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“), считано от 29 октомври 2021 г. 
(„Дата на влизане в сила“). Подробности за екологичните и/или социалните характеристики на 
фонда, както и за начина, по който той се стреми да ги постигне, ще бъдат оповестени в 
инвестиционната политика на фонда и в нов раздел, наречен „Критерии за устойчивост“, в раздела 
„Характеристики на фонда“ на проспекта.  

Обосновка 

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

Промяна на инвестиционната политика 

От Датата на влизане в сила в инвестиционната политика на фонда, съдържаща се в проспекта на 
Schroder International Selection Fund („Компанията“), ще бъде добавено следното: 

 
Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса S&P Mid Cap 400 
Lagged (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“ 

Критерии за устойчивост съгласно SFDR  

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

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

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Компаниите в инвестиционната вселена се оценяват според своя управленски, екологичен и 
социален профил по редица фактори. 
 
Инвестиционният мениджър извършва свой собствен дю дилиджънс на всички потенциални 
участия, включително, където е възможно, срещи с висшето ръководство. Инвестиционният 
мениджър анализира информацията, предоставена от компаниите, включително 
информация, предоставена в отчетите за устойчивост на компанията и други приложими 
материали на компанията. Инвестиционният мениджър също така ще проучва внимателно 
други оповестявания, включително доклади от трети страни, и обикновено ще се свързва с 
компанията по време на процеса за оценка и след това, ако компанията бъде избрана за 
портфейла. 
 
Тази оценка се подкрепя от количествения анализ от вътрешнофирмените инструменти за 
устойчивост на Schroders. Чрез такива инструменти анализаторите могат да сравняват 
компаниите въз основа на избраните показатели, техните собствени резултати от оценки за 
компаниите или коригирани класации (размер, сектор или регион), разполагайки с 
гъвкавостта да правят специфични за компаниите корекции, отразяващи подробните им 
знания.  
 
Повече подробности за подхода на инвестиционния мениджър към устойчивостта и 
ангажираността с компании са на разположение на уебсайта www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 
 
Инвестиционният мениджър гарантира, че най-малко: 
 
- 90% от дяловите ценни книжа, емитирани от големи компании със седалище в развити 

държави; ценни книжа с фиксирана или плаваща лихва, както и инструменти на паричния 
пазар с кредитен рейтинг от инвестиционен клас; и държавен дълг, емитиран от 
развитите държави; и 

 
- 75% от дяловите ценни книжа, емитирани от големи компании със седалище в развиващи 

се държави; дялови ценни книжа, емитирани от малки и средни компании; ценни книжа с 
фиксирана или плаваща лихва, както и инструменти на паричния пазар с кредитен 
рейтинг с висока доходност; и държавен дълг, емитиран от развиващите се държави, 

 
държани в портфейла на фонда, се оценяват спрямо критериите за устойчивост. За целите на 
този тест малки компании са тези с пазарна капитализация под 5 милиарда евро, средни 
компании са тези между 5 милиарда и 10 милиарда евро, а големи компании са тези над 10 
милиарда евро. 

Нов съпоставим сравнителен показател 

Нов съпоставим сравнителен показател – индексът S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) – беше добавен в 
подробностите за фонда в проспекта на Компанията. В това си качество, резултатите на фонда 
трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен показател, който представлява 
превишаване на индекса Russell 2500 Lagged (Net TR), като се прави сравнение с категорията 
Morningstar US Mid-Cap Equity и индекса S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR). 
 
Всички други ключови характеристики на фонда ще останат същите.  
  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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Обратно изкупуване или прехвърляне на акциите Ви към друг фонд на Schroders 

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във фонда след тези промени, но ако 
желаете обратно изкупуване на участието си във фонда или прехвърляне към други подфондове на 
Компанията преди влизане в сила на промените, може да го направите по всяко време до и 
включително на датата на спиране на сделките 28 октомври 2021 г. Моля, погрижете се Вашата 
инструкция за обратно изкупуване или прехвърляне да бъде получена от HSBC Continental Europe, 
Luxembourg („HSBC“) преди този краен срок. HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно изкупуване 
или прехвърляне безплатно в съответствие с разпоредбите на проспекта на Компанията, въпреки че 
в някои държави местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да 
начисляват такси за трансакциите. Местните агенти може също така да имат местно време на спиране 
на сделките, което да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, проверете при тях, за да се 
уверите, че Вашите инструкции ще бъдат получени от HSBC преди времето за спиране на сделките, 
което е 28 октомври 2021 г. 

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, 
моля, свържете се с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен професионален съветник или със 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202. 

 
Съвет на директорите 
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Приложение 

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от промените 

Клас акции Валута на клас акции ISIN код 

A Accumulation  USD LU0205193047 

A Distribution USD LU0205194284 

A1 Accumulation USD LU0205193989 

B Accumulation USD LU0205193559 

C Accumulation USD LU0205193807 

C Distribution USD LU0205194367 

I Accumulation USD LU0205194011 

S Accumulation USD LU1041112381 

S Distribution USD LU1041112548 

X Accumulation USD LU0607219986 

Z Accumulation USD LU1492834632 

A Accumulation EUR LU0248178732 

A1 Accumulation EUR LU0248177338 

B Accumulation EUR LU0248178062 

C Accumulation EUR LU0248177502 

IZ Accumulation EUR LU1614425186 

Z Accumulation EUR LU0969112894 

A Accumulation EUR Hedged  LU0334663233 

A1 Accumulation EUR Hedged LU0334663589 

B Accumulation EUR Hedged LU0334663316 

C Accumulation EUR Hedged LU0334663407 

I Distribution EUR Hedged LU0501221401 

Z Accumulation EUR Hedged LU0969112464 

 


