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Уважаеми акционери, притежатели на дялове, 
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Schroder Special Situations Fund („Фондовете“) 

Реструктуриране на J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., депозитаря и администратора 

Пишем Ви, за да Ви информираме относно реструктуриране във връзка с депозитаря и 
администратора на Фондовете. 

Като част от прилагането на стратегията за юридическо лице на J.P. Morgan в Европа J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A., депозитарят и администраторът ще се слеят в J.P. Morgan AG. Същевременно тя ще 
промени правната си форма от германска акционерска корпорация (Aktiengesellschaft) на европейска 
компания (Societas Europaea) с наименование J.P. Morgan SE („Сливането“).  

Датата, когато Сливането влезе в сила от правна гледна точка, ще бъде датата, в която местният съд 
на Франкфурт регистрира Сливането в търговския регистър („Датата на сливането“), която се очаква 
да бъде 22 януари 2022 г. или близка на тази дата.  

Считано от Датата на сливането, J.P. Morgan SE – като правоприемник на J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A. – ще продължи да действа като депозитар и администратор чрез своя люксембургски клон.  

В тази си роля J.P. Morgan SE, люксембургски клон, ще поеме всички права и задължения, които J.P. 
Morgan Bank Luxembourg S.A. има към момента съгласно съществуващите споразумения с 
Фондовете. 

Считано от Датата на сливането, J.P. Morgan SE ще бъде европейска компания (Societas Europaea), 
организирана съгласно законодателството на Германия, със седалище на Taunustor 1 (TaunusTurm), 
60310 Frankfurt am Main, Германия, и ще е регистрирана в местния съд на Франкфурт с номер HRB 
16861.  

Тя ще бъде кредитна институция, подлежаща на директен пруденциален надзор от Европейската 
централна банка (ECB), Германския федерален финансов надзорен орган (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и Deutsche Bundesbank – Германската централна банка.  

J.P. Morgan SE, люксембургски клон, ще бъде упълномощена от Комисията за надзор на финансовия 
сектор на Люксембург (Commission de Surveillance du Secteur Financier, „CSSF“) да действа като депозитар 
и администратор на фонд.  
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J.P. Morgan SE, люксембургски клон, ще бъде регистрирана в Търговския и фирмен регистър (RCS) на 
Люксембург под номер B255938 и ще подлежи на надзор от надзорните органи на държавата по 
произход, посочени по-горе, както и на местен надзор от CSSF. 

Както J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., така и J.P. Morgan AG (която на Датата на сливането ще 
промени правната си форма на J.P. Morgan SE) са членове на групата от компании J.P. Morgan. 
Сливането не променя обхвата на услугите, предоставяни на Фондовете, от J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. Няма да има промяна в адреса или данните за контакт на депозитаря и 
администратора. 

Няма да има допълнителни разходи за акционерите или притежателите на дялове в резултат на тази 
промяна и начинът, по който Фондовете се управляват и работят, няма да бъде повлиян от тази 
промяна. 

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, 
моля, посетете www.schroders.com или се свържете 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 


