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30 ноември 2021 г. 

Уважаеми акционери, 

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

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че сравнителният показател, използван във връзка с таксата за 
постигнати резултати на фонда и като инструмент за сравнение, ще бъде променен от 3-месечния 
EUR London Interbank Offer Rate Act 360 на Euro Short-Term Rate, считано от 1 януари 2022 г. („Дата на 
влизане в сила“). 

Обосновка 

Съществуващият сравнителен показател за такса за постигнати резултати е „междубанков лихвен 
процент“ (interbank offered rate, „IBOR“). Тези лихвени проценти са предназначени да отразяват 
средните разходи за някои банки по заеми или получаване на необезпечени краткосрочни средства 
на междубанковия пазар. Вследствие на регулаторното развитие използването на такива лихвени 
проценти като сравнителни показатели постепенно се преустановява. Заменящият сравнителен 
показател за таксата за постигнати резултати ще бъде Euro Short-Term Rate. Това е „безрисков лихвен 
процент“ (теоретичната доходност на инвестиция с нулев риск) и такива лихвени проценти са 
препоръчани от регулаторите и централните банки като най-добрите алтернативи на IBOR. 

Промяна на сравнителния показател за таксата за постигнати резултати 
 
Разделът за такса за постигнати резултати на фонда, който се съдържа в проспекта на компанията, 
ще се промени от: 
 

„20% от превишаването на плануваните резултати спрямо 3-месечен EUR London Interbank 
Offer Rate Act 360 според принципа за най-висока стойност (High Water Mark) съгласно 
методологията в раздел 3.1. Таксата за постигнати резултати ще се прилага за всички класове 
акции с изключение на акции I“ 

 
На  

 
„20% от превишаването на плануваните резултати спрямо Euro Short-Term Rate според 
принципа за най-висока стойност (High Water Mark) съгласно методологията в раздел 3.1. 
Таксата за постигнати резултати ще се прилага за всички класове акции с изключение на 
акции I“ 
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Промяна на съпоставимия сравнителен показател 
 
3-месечният EUR London Interbank Offer Rate Act 360 ще бъде заместен от Euro Short-Term Rate като 
съпоставим сравнителен показател на фонда. 
 
Всички други ключови характеристики на фонда ще останат същите.  

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във фонда след тези промени, но ако 
желаете обратно изкупуване на участието си във фонда или прехвърляне към други подфондове на 
Компанията преди влизане в сила на промените, може да го направите по всяко време до и 
включително на датата на спиране на сделките 31 декември 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 31 декември 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. 

С уважение, 

 
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  EUR LU1046235062 

B Accumulation EUR LU1046235146 

C Accumulation EUR LU0995125803 

IZ Accumulation EUR LU2016215340 

R Accumulation EUR LU0995125555 

C Accumulation GBP Hedged  LU0995125639 

R Accumulation GBP Hedged LU0995125399 

A Accumulation USD Hedged LU1065104405 

A1 Accumulation USD Hedged LU1067367158 

B Accumulation USD Hedged LU1067369956 

C Accumulation USD Hedged LU0995125712 

R Accumulation USD Hedged LU0995125472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


